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Volume de chuvas em 
outubro está acima 
da média na Capital 

Limpos, cemitérios 
municipais se 
preparam para 

Finados

Além de Soraya, 
líderes do DEM 

querem comandar 
União Brasil-MS

André diz que é 
“ficha limpa” e vai 
disputar eleições

Vôlei de praia 
tem pódio 

constante com 
jogadoras de MS 

PREÇOS DO LITRO DA GASOLINA E DO DIESEL 
DEVEM BATER OS R$ 6,66 E R$ 5,14 EM MS

Bolsonaro diz não ser o ‘malvadão’ 
ao falar sobre o aumento dos 

combustíveis para rádio de MS

Depois dos períodos de 
extrema estiagem regis-

trados em Campo Grande, 
as tempestades das úl-

timas semanas deram uma 
trégua e a cidade já acu-

mula alta de 62% na média 
de chuvas esperada para 

outubro. Página A5

Restando uma semana 
para a celebração do Dia 

de Finados, no dia 2 de no-
vembro, cemitérios munici-
pais de Campo Grande co-
meçaram os preparativos 

e reparos para a data. 
Segundo responsáveis 

pela manutenção desses 
locais, neste ano os traba-
lhos foram prejudicados 

pelas tempestades e 
chuvas que provocaram 
prejuízos e destroços, 

conforme já noticiado pela 
equipe de O Estado ante-

riormente. Para familaires, 
e comerciantes o momento 
é de oportunidade de re-

lembrar a perda dos entes 
queridos e prestar home-
nagens, que tendem a mo-
vimentar o comércio nos 
próximos dias. Página A5

Lideranças estaduais do 
Democratas se reuniram 

com a ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura) em Campo 

Grande e anunciaram que 
querem o comando regional 
do União Brasil, criado da 

fusão com o PSL, o que 
também pretende a senadora 
Soraya Thronicke (PSL). O 
recado de união do grupo 
foi claro: querem Tereza 

Cristina livre para apoiar a 
reeleição de Jair Bolsonaro 
ou todos sairão em bloco do 

novo partido. Página A4

O ex-governador André 
Puccinelli (MDB) garante 
que é “ficha limpa” e que, 
apesar das tentativas de 
adversários, “não haverá 

impedimento legal nenhum 
para que eu seja candi-

dato” ao governo de Mato 
Grosso do Sul nas eleições 
do ano que vem. As decla-
rações foram dadas em en-
trevista à rádio FM Capital 
de Campo Grande, quando 

o emedebista confirmou 
sua pré-candidatura para 
2022 e desmentiu especu-
lações de que poderia dis-
putar vaga na Câmara ou 

no Senado. Página A3

A disputa do terceiro 
lugar entre as duplas de 
Victoria e Talita, no fim 

de semana, pela etapa do 
Circuito Brasileiro Open de 

Vôlei de Praia, no Rio de 
Janeiro (RJ), evidenciou a 
boa largada das jogadoras 

sul-mato-grossenses na 
temporada 2021. Com um 
ouro e dois bronzes, Vic-
toria e Talita estiveram 

entre os primeiros em pelo 
menos uma das três etapas 
já disputadas. No mascu-

lino, a melhor posição entre 
representantes do Estado 
foram dois quarto lugares, 
com Arthur, que joga com 

Adrielson (PR), na segunda 
etapa, e de Saymon, par-

ceiro de Oscar (RJ), na pri-
meira. Página B2

“Eu não sou o malvado, não quero aumento 
de combustível, mas é uma realidade”, disse 

o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 
entrevista à Rádio Caçula FM, de Três Lagoas, 
ao ser questionado sobre os novos aumentos 

nos preços da gasolina e do diesel anunciados 
pela Petrobras, que entram em vigor hoje nas 
refinarias. Bolsonaro voltou a culpar o ICMS 

dos governadores, o preço do dólar e do barril 
de petróleo pelos reajustes. Página A4

Mais uma vez, gasolina 
e diesel tiveram seus 

preços reajustados em 
todo o país. O anúncio foi 

feito ontem pela Petro-
bras, e os novos índices 

valem a partir de hoje 
(26). O litro da gasolina 
nas distribuidoras terá 

alta de 7%. Caso o preço 
final nas bombas siga 

esse percentual, o preço 

médio do litro em Mato 
Grosso do Sul sairá de R$ 

6,23 para R$ 6,66.
Já para o diesel, a di-

ferença é ainda maior, de 
9%. A estatal disse em 

comunicado que, na prá-
tica, o consumidor deve 

perceber um aumento de 
R$ 0,24. Com essa ele-

vação, a média do litro do 
combustível no Estado, 

encontrada por R$ 4,90 na 
semana passada, passará 

a ser de R$ 5,14.
Na Capital, diversos 

profissionais revelam que 
os reajustes prejudicam a 

renda. Os relatos apontam 
defasagem do valor do 

frete dos caminhoneiros 
e queda dos lucros de 

motoristas de aplicativo e 
entregadores. Página A7

Motoristas correram para 
abastecer: filas nos postos 

de combustíveis

Serviço de entrega 
é um que sentirá na 
pele o reajuste
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Novos reajustes entram em vigor hoje e reforçam ameaça de greve dos caminhoneiros
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Gustavo Vargas 
interpreta a vida 

em ‘cor-de-rosa’ da 
cantora Edith Piaf
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande      17°     29°
Dourados        16°     30°
Corumbá               19°         34°
Maracaju              16°         31°
Ponta Porã              15°         28°
Três Lagoas                21°     30°

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



É desafiador observar o desenvolvi-
mento humano. Como o ser humano 
evoluiu ao longo dos séculos! E não me 

refiro a essa bobagem de teoria da evolução 
que afirma que um dia fomos apenas uma 
ameba, um ser unicelular, e nos transfor-
mamos em um (ser) com trilhões de células. 
Refiro-me a uma evolução racional e não 
fantasiosa. A evolução em todos os aspectos 
da vida: social, psicológica, profissional, 
familiar, etc. Interessante é que a evolução, 
entretanto, não alterou as tarefas evolutivas 
do adulto jovem desde primeiro século da sua 
existência até os nossos dias. A psicologia 
denomina adulto jovem ao período da vida 
que vai aproximadamente dos vinte aos 
quarenta anos de idade. 

As tarefas evolutivas que o adulto jovem 
tem que realizar para ajustar-se adequada-
mente às demandas da vida social são as 
seguintes: a escolha de um cônjuge, aprender 
a viver com o cônjuge escolhido, iniciar sua 
própria família, educar sua própria família, 
educar os filhos, dirigir o lar, estabelecer-
-se profissionalmente, assumir responsa-
bilidades cívicas e encontrar um agrupo 
congenial, ou seja, com a natureza idêntica. 

Embora a faixa etária tenha sofrido uma 
grande variação ao longo do tempo as tarefas 
evolutivas se mantêm inalteradas. Exemplo: 
meu pai casou com vinte anos, eu casei com 
vinte e três já meus filhos pelos trinta anos. 

Mesmo sendo um período curto já notamos 
uma pequena variação comportamental. No 
entanto as tarefas não se alteraram. Um dos 
alvos específicos do adulto jovem é a inde-
pendência e ela se refere a três aspectos im-
portantes: independência emocional, social e 
econômica. As responsabilidades dessa faixa 
etária ou dessa fase da vida leva o indivíduo 
a ter que aprender a ser independente e res-
ponsável. Talvez a independência emocional 
seja a mais difícil de alcançar. Essa indepen-
dência não significa ser autossuficiente e sim 
autoconfiante. Segundo os médicos Kaluger e 
kaluger a pessoa que se julga autossuficiente 
traça um círculo ao seu redor e diz: “Eu não 
preciso de ninguém – eu posso atender às 
minhas próprias necessidades, sem o auxilio 
de quem quer que seja”. Na verdade essa 
atitude demonstra que o indivíduo está com 
medo de ser machucado por alguém que dele 
se aproxime.

 O outro lado, o do dependente, também 

não é saudável, pois ele diz: “Eu preciso do 
amor, da atenção e do apoio de todos”. A 
pessoa autoconfiante, entretanto, é aquela 
que diz: “Eu posso enfrentar meus problemas 
emocionais sozinha, mas estou pronta a 
compartilhar meus sentimentos com outros e 
deixar que eles se tornem parte relevante de 
minha vida e de minhas decisões”. Observou 
a diferença entre os comportamentos? A in-
dependência emocional deve formar no indi-
víduo a capacidade e a habilidade de receber, 
dar e compartilhar amor. Não somos ilhas. 

Precisamos do outro para termos um refe-
rencial. Quando o adulto jovem se estabelece 
quanto à sua independência emocional ele 
está preparado, pelo menos em parte, para 
cumprir a primeira das tarefas evolutivas: 
a escolha de um cônjuge. Nos dias atuais 
muitos estão procrastinando essa decisão 
ou simplesmente fugindo dessa tarefa tão 
fundamental na vida do indivíduo. Porém, 
de um modo geral, mais cedo ou mais tarde 
ela sempre ocorre. Quando essas tarefas 
são negligenciadas as consequências são 
muito danosas para o desenvolvimento do 
indivíduo. Portanto não deixe que as tarefas 
caduquem procure realizá-las a contento.
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Editorial

O jovem adulto e as tarefas evolutivas

Preço de paridade de importação

Dr. Aldo Sousa

Landes Pereira

Frente aos protestos contra o aumento 
dos combustíveis e do botijão de gás, 
os principais administradores do País 

(Arthur Lira, Ciro Nogueira e Jair Bolso-
naro), alegam que o governo Federal nada 
tem a ver com isso, que a culpa é do ICMS 
cobrado pelos Estados. Os governadores 
negam. Mesmo assim a Câmara aprovou o 
Projeto de Lei Complementar 11/2020, que 
altera a cobrança do tributo, prejudicando 
os Estados.

Em meio à disparada no preço e com a Pe-
trobras no centro das críticas, o comandante 
da maior estatal do país, general Joaquim 
Silva e Luna (salário de R$ 260 mil mais 
cartão corporativo), defendeu sua gestão e 
negou que a empresa seja a responsável pela 
alta dos preços. Só neste ano, a Petrobras 
subiu a gasolina em 60% nas refinarias, e o 
diesel, em mais de 50%, gerando um lucro 
líquido de R$ 42,9 bilhões, dos quais R$ 31,6 
bilhões foram entregues aos acionistas como 
dividendos.

Nesse ínterim, o preço nacional do GLP 
atingiu a maior média mensal real (ajustada 
pela inflação) do século, segundo dados do 
Observatório Social da Petrobras, entidade 
de pesquisa ligada à Federação Nacional 
dos Petroleiros. No caso da gasolina, o preço 
médio foi o maior, em termos reais, desde 

fevereiro de 2003, enquanto o diesel S-10 
também bateu recorde.

Para saber quem está com a razão é pre-
ciso conhecer o método de cálculo utilizado 
pela Petrobras para definir os preços dos 
combustíveis, o tal Preço de Paridade de Im-
portação, vigente desde 2016, quando Pedro 
Parente era presidente da estatal. O PPI 
define os valores praticados nas refinarias. 
O sistema considera quatro elementos na de-
finição dos preços: a variação internacional 
do barril do petróleo; as cotações do dólar, os 
custos de transporte e uma margem imposta 
pela companhia, que funciona como uma 
espécie de “seguro” para evitar prejuízos.

Esse método é aplicado também para o 
petróleo produzido no país, incluindo custos 
fictícios. O prejuízo para o Brasil é maior 
do que o lucro dos acionistas da Petrobrás 
devido ao “efeito cascata” no processo in-
flacionário. Entre outubro de 2016 e março 
de 2021, o PPI foi responsável por aumentos 
nas refinarias de 73,3% no preço da gasolina, 
54,8% no diesel e 192% no gás de cozinha. 
Considere, também, o oportunismo especula-
tivo das distribuidoras e dos postos de com-
bustíveis. O Instituto Brasileiro de Estudos 
Políticos e Sociais divulgou um estudo onde 
afirma que “A lógica de alinhamento ao PPI 
desconsidera os reais custos de produção 

da estatal e expõe o brasileiro a fatores 
‘descolados das realidades locais’, como 
as volatilidades dos preços do petróleo”. 
Apesar de o Brasil ser um grande exportador 
de petróleo bruto, não é autossuficiente na 
produção de derivados.

Essa política levou à histórica greve dos 
caminhoneiros que paralisou o país durante 
dez dias em 2018. Nessa ocasião a Petrobrás 
manteve o PPI mas suspendeu os reajustes 
diários. O problema se manteve e a inflação 
foi acelerada porque esse método reflete os 
custos totais para internalizar o produto. O 
processo é uma referência calculada com 
base no preço de aquisição do combustível 
(no caso do Brasil, geralmente é o preço 
negociado em Houston, nos EUA), acrescido 
dos custos logísticos até o polo de entrega do 
derivado, o que inclui fatores como o frete 
marítimo, taxas portuárias e o transporte ro-
doviário, incluindo margens para remunerar 
riscos inerentes à operação.

Enquanto a população sofre o impacto 
dessa absurda elevação de preços no pro-
cesso inflacionário, a Frente Parlamentar 
Mista dos Caminhoneiros Autônomos e 
Celetistas notificou o governo federal e auto-
ridades parlamentares sobre a paralisação 
dos caminhoneiros, prevista para 1º de 
novembro, e o estado de greve da categoria 
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E assim começamos a semana: com 
mais um aumento da gasolina e do 
diesel, que já subiram respectiva-

mente 73% e 65% desde o início do ano. 
Essa situação pesa no bolso de todos os 
cidadãos e traz insegurança quanto ao 
futuro. Enquanto enfrentamos o aumento 
da conta de energia, fruto da crise hídrica 
do país, ocorre mais um aumento dos 
combustíveis. 

Muitos ainda entendem que a alta 
dos combustíveis prejudica apenas os 
motoristas, mas vale esclarecer que afeta 
economicamente toda a população pois 
também aumenta o preço do frete – refle-
tindo nos preços de produtos e serviços. É 
um efeito dominó reverso porque, a partir 
do momento em que o combustível sobe, 

somos ainda impactados com o preço do 
gás e dos alimentos em geral, uma vez 
que o Brasil é dependente do transporte 
rodoviário. Com a possível greve dos cami-
nhoneiros a partir do dia 1º de novembro.

Estamos em uma pandemia com abismo 
social escancarado e o preço médio da 
gasolina sendo vendido a R$ 6, chegando 
a R$ 7, em alguns municípios de Mato 
Grosso do Sul. Não podemos esquecer de 
que esses aumentos sucessivos do com-
bustível resultam no aumento dos índices 
da inflação e refletem diretamente na 
população, aumentando a crise social num 
momento delicado com crescimento do 
desemprego e endividamento das famílias. 

Especialistas dizem que o Brasil deve 
buscar alguma forma de estabilizar esses 

preços e sinalizam que eles devem ser 
pautados em real e não em dólar, pois 
essa dinâmica atual acaba penalizando 
toda a população. Diz-se muitas vezes, 
e com razão, que “quando o preço do 
petróleo aumenta, os preços dos com-
bustíveis sobem, mas quando o preço 
do petróleo baixa, o preço fica quase 
na mesma”. Um legado deixado pelos 
governos anteriores. 

O presidente da República, Jair Bolso-
naro, precisa focar no papel que lhe cabe, 
que é proteger a população. Se seguir em 
outra direção, a situação que está ruim 
ficará ainda pior. Não podemos continuar 
vendo que investidores e acionistas da Pe-
trobras sigam batendo recordes de lucros 
à custa do povo brasileiro. 

Novo aumento massacra a população
preços e sinalizam que eles devem ser 
pautados em real e não em dólar, pois 
essa dinâmica atual acaba penalizando 
toda a população. Diz-se muitas vezes, 
e com razão, que “quando o preço do 
petróleo aumenta, os preços dos com-
bustíveis sobem, mas quando o preço 
do petróleo baixa, o preço fica quase 
na mesma”. Um legado deixado pelos 
governos anteriores. 
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Diz-se muitas vezes, e 
com razão, que “quando 

o preço do petróleo 
aumenta, os preços dos 

combustíveis sobem, mas 
quando o preço do 

petróleo baixa, o preço 
fica quase na mesma”. 

Um legado deixado pelos 
governos anteriores. 

desde o dia 16 último.
Ato contínuo, o presidente Bolsonaro 

declarou, cedendo à chantagem, que os 750 
mil caminhoneiros receberão uma ajuda 
para compensar o aumento do diesel. José 
Mauro Coelho, secretário de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis do Ministério 
de Minas e Energia, em protesto, pediu 
demissão do cargo.



Visita ao Estado
O deputado Felipe Orro 

(PSDB) visitou o jornal O 
Estado ontem (25) foi re-
cepcionado e entrevistado 
pelo jornalista João Flores 
da TV O Estado Play. O 
parlamentar destacou que 
a CPI da Energisa continua 
a trabalhar na Assembleia 
Legislativa e que na pró-
xima quinta-feira (28) o 
laboratório da USP São 
Carlos dará resposta se retorna aos trabalhos no pericia-
mento de medidores de energia elétrica colhidos em Mato 
Grosso do Sul após período de suspensão pela pandemia. 

Conselho Legislativo
Ontem (25), o presi-

dente da Câmara de Campo 
Grande, Carlos Augusto 
Borges (Carlão, PSB), re-
percutiu sua eleição como 
vice-presidente do Co-
nalec (Conselho Nacional 
do Poder Legislativo Mu-
nicipal das Capitais), em 
evento realizado na última 
sexta-feira (22). A criação 
do conselho contou com a 
presença de presidentes de sete capitais, para eleição 
da diretoria e aprovação do Estatuto. Carlão destacou a 
importância da união dos presidentes das capitais. “Muito 
positiva a criação desse conselho, porque o vereador é o 
pequeno legislador e se nós não nos organizarmos, vamos 
ficar sempre por último. Essa organização é importante, 
essa fundação, e com certeza absoluta os presidentes 
das Câmaras das capitais, estando organizados, terão 
mais respeito perante a classe política e todo o governo 
federal”, afirmou o vereador.

Auxílio 
A senadora Simone 

Tebet (MDB) declarou ser 
favorável ao aumento do 
Bolsa Família de R$ 189 
para o chamado Auxílio 
Brasil de R$ 400. Mas res-
saltou que é preciso encon-
trar saídas corretas para 
garantir o pagamento do 
benefício a cerca de 17 
milhões de famílias, sem 
furar o teto de gastos nem 
desrespeitar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. “Esse caminho não serve. A respon-
sabilidade fiscal existe para garantir justiça social. E há 
o caminho certo: há muita gordura para se queimar, há 
muito descaso com dinheiro público. Há, por exemplo, uma 
camada muito grande de servidores públicos que recebem 
acima do teto, os chamados supersalários”, disse Simone 
em entrevista ao Grupo Feitosa de Comunicação.

Concurso de redação
Estão abertas as inscrições para o 1º Concurso de 

Redação da Câmara de Campo Grande. Os interessados 
deverão confirmar participação pelo site oficial da Casa 
de Leis (www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo) e en-
tregar suas redações até o dia 29 de outubro, às 23h59. 
O certame é voltado para alunos do Ensino Fundamental 
(categoria I - 6º ao 9º ano) e Médio (categoria II - 1º ao 3º 
ano), das redes pública e privada de ensino, e tem como 
objetivo sensibilizar os estudantes a respeito de temas 
relacionados à política, cidadania e participação, por meio 
do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos nos 
ambientes educacionais.

Pré-candidato
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André garante que é “ficha limpa” e será candidato ao governo em 2022

Democratas de MS dão seu recado ao União 
Brasil: querem Tereza livre para apoiar Bolsonaro

Democratas querem comandar 
União Brasil em Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina entre os 
deputados Barbosinha 
e Zé Teixeira durante 
encontro do DEM-MS

João Garrigó, da Assessoria

Divulgação/FM Capital
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Bastidores

Rayani Santa Cruz

Marco Eusébio

Lideranças estaduais do 
DEM se reuniram com a mi-
nistra Tereza Cristina (Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento) em Campo Grande, 
no último sábado (23), e deci-
diram reivindicar o comando 
em Mato Grosso do Sul do 
União Brasil, que está sendo 
com a fusão da sigla e do PSL. 
A nova legenda já aprovada 
em convenção conjunta das 
duas siglas, que agora só 
depende do aval do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
se tornar oficial, deve nascer 
como maior partido do Brasil, 
com 81 deputados federais, 7 

senadores, 3 governadores. 
Isso representa uma grande 
força também no campo eco-
nômico e de divulgação, já 
que a nova legenda levará a 
maior fatia do bolo do fundo 
eleitoral, prevista em R$ 160 
milhões, e o maior espaço na 
propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão.

Depois do encontro que 
contou com o primeiro-secre-
tário da Assembleia Legis-
lativa (Alems), Zé Teixeira, 
prefeitos, vereadores e outras 
lideranças, o deputado es-
tadual José Carlos Barbosa, 
o “Barbosinha”, divulgou co-
municado em seu site oficial 
afirmando que o Democratas 

regional está unido em relação 
ao novo programa nacional, “e 
vai ficar unido”, e frisou: “Não 
somos contra a ideia da fusão, 
estamos acompanhando os 
desdobramentos no âmbito 
nacional, mas queremos dis-
cutir o controle da legenda em 
Mato Grosso do Sul”.

Conforme Barbosinha, o 
primeiro entrave colocado 
nessa questão regional é que 
a senadora Soraya Thronicke 
(PSL) também deseja o co-
mando do União Brasil no Es-
tado, já que o presidente na-
cional do PSL, Luciano Bivar, 
ficará com a presidência na-
cional do novo partido e o 
presidente nacional do DEM, 

Antônio Carlos Magalhães 
Neto, assumirá o cargo de 
secretário-geral, conforme 
a convenção que aprovou a 
fusão das siglas. “Nós que-
remos ser protagonistas, dia-
logamos naturalmente com 
os amigos do PSL, mas o 
DEM quer ter o comando 
em Mato Grosso do Sul”, 
afirmou Barbosinha, citando 
a força regional do DEM que, 
além da a deputada federal 
licenciada como ministra Te-
reza Cristina, conta com o 
ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde), o vice-
-governador Murilo Zauith, 
dois deputados estaduais, 14 
prefeitos e 120 vereadores.

Ao se reunirem com Tereza 
Cristina em Campo Grande, 
no fim de semana, para mos-
trarem que estão unidos com 
a ministra da Agricultura e 
reinvidicarem o comando em 
MS do União Brasil, sigla que 
nasce da fusão com o PSL e 
que deve lançar vice ou cabeça 
de chapa majoritária para 
disputar a Presidência da Re-
pública em 2022, os demo-
cratas sul-mato-grossenses 
dão um recado claro. Querem 
deixar a deputada federal, 
licenciada como ministra da 
Agricultura, livre para, junto 
com ela, apoiarem a reeleição 
de Jair Bolsonaro.

Consultado, o deputado es-
tadual Barbosinha disse à re-
portagem do jornal O Estado 

que não se trata de disputar 
o comando regional da nova 
sigla com a senadora Soraya 
Thronicke (PSL).

“Não se trata de disputar 
contra a Soraya. Se trata de 
uma condição. O DEM não 
se opõe a fazer a união com 
o PSL. Mas nós entendemos 
que tem que ser dialogado, 
conversado, mas o comando 
e o direcionamento do es-
tado. Ele tem de ficar para o 
DEM. É isso! O partido está 
unido, permanece unido, ou 
sai em bloco também. Nós 
temos condições pecualiares, 
né? A condição da ministra 
Tereza, que precisa ter po-
sicionamento claro, né, até 
pra justificar a permanência 
dela”, afirmou.(ME)

O ex-governador André 
Puccinelli (MDB) garante 
que é “ficha limpa” e que, 
apesar das tentativas de ad-
versários, “não haverá impe-
dimento legal nenhum para 
que eu seja candidato” ao go-
verno de Mato Grosso do Sul 
nas eleições do ano que vem. 
As declarações foram dadas 
em entrevista à rádio FM 
Capital de Campo Grande, 
ontem, quando o emedebista 
confirmou sua pré-candida-
tura para 2022.

Indagado com a pergunta 
“de um ouvinte” da rádio se 
estaria usando tornozeleira 
na entrevista, em alusão ao 
fato de ter sido preso na Ope-
ração Lama Asfáltica em 2018 
antes das últimas eleições, o 
que abortou sua candidatura, 
André, bem-humorado, res-
pondeu: “A tornozeleira me 
foi posta por dois dias, foi 
retirada dizendo [a Justiça] 
que foi injusta. Adversários 

falam ‘pagou caro para tirar 
a tornozeleira’. Mentira. Tão 
me difamando porque têm 
medo da candidatura”.

O ex-governador declarou 
que será candidato aten-
dendo pedidos do partido, 
de amigos e da população, 
por meio de pesquisas enco-
mendadas pelo MDB que dão 
sustentação ao seu projeto 
político. “Eu não quero ser 
candidato de mim mesmo. É 
que vieram me pedir, tanto 
o partido, quanto amigos, 
e portanto eu aceitei ser 
pré-candidato. Se construir 
as condições necessárias e 
provar, como eu digo que tô 
provando, que se eu regis-
trar candidatura eu sô ficha 
limpa e não tenho inelegibi-
lidade nenhuma. É mentira 
dos adversários e daqueles 
que querem me difamar.”

Sobre novas ações que 
correm contra ele na Jus-
tiça, Puccinelli afirmou que 

André disse que 
especulações sobre 
inelegibilidade é “mentira 
dos adversários”

processos semelhantes, para 
tentar barrar” sua candida-
tura.

André Puccinelli também 
afirmou que só será candi-
dato ao governo, descartando 
a hipótese de disputar outros 
cargos em 2022, atribuindo 
também a adversários es-
peculações neste sentido. 
“Dizem: ‘vamos acertar o 
André e ele não vai sair can-
didato [para o governo]. Só 
se uma fatalidade da vida me 
acertar. ‘Nós vamos acertar 
e o André vai sair deputado 
federal’. Não quero sair a 
deputado federal, já fui. Não 
quis sair ao Senado, apoiei 
a Simone Tebet que está fa-
zendo um belo trabalho em 
Brasília.”

O ex-prefeito de Campo 
Grande e ex-governador 
também declarou que tem 
conversado com lideranças 
de outros partidos para pos-
síveis alianças, elogiou nomi-

nalmente as deputadas fede-
rais Rose Modesto (PSDB) e 
Tereza Cristina (DEM), esta 
licenciada como ministra da 
Agricultura. Indagado se a 
ministra, “sua afilhada polí-
tica”, estaria flertando com 
o prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad (PSD), que 
também deve sair candidato, 
André respondeu: “E ela não 
flerta politicamente com o 
André?”.

Disse que, quando for can-
didato, vai questionar muitos 
dos programas que fez como 
prefeito de Campo Grande e 
como governador que aca-
baram.

André Puccinelli também 
falou das obras que atrapa-
lham o trânsito na Capital, 
que comandou por dois man-
datos, sugerindo que pode-
riam ser mais bem progra-
madas para causar menos 
tumulto a motoristas, pedes-
tres e comerciantes. (ME)

foi “inocentado” de todos os 
processos “que chegaram à 
última instância” e que, para 

tentar impedir sua candida-
tura, adversários “repetem a 
mesma coisa de outra forma, 

Ao lado de Tereza, 
Barbosinha diz que 
ministra precisa ter 

“posicionamento claro”

Eleições 2022

Lideranças do DEM querem protagonismo pretendido por Soraya (PSL)
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Eleições 2018

Eleições 2022

Três Lagoas

Presidente afirmou que MS é ‘locomotiva do agronegócio’ nacional

Mourão diz que não vai acontecer nada no 
julgamento de cassação da chapa com Bolsonaro

Ciro entrevista ACM Neto após fusão DEM-PSL

Bolsonaro sobre combustíveis para 
rádio de MS: “Não sou o malvado”

Silvia Pontes Lopes,, procuradora, sobre falta de transparência apontada 
pela CPI da Covid nos gastos da Saúde via Organizações Sociais

É um problema estrutural que a 
pandemia trouxe à tona: vemos 
os recursos repassados, mas 
não para onde foi o dinheiro

Mais um
O deputado bolsonarista Nereu Crispim (PSL-RS), 

presidente da Frente Parlamentar Mista dos 
Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, entrou para a 
fila composta por aliados próximos do presidente que 
têm se decepcionado. À frente das negociações sobre as 
pautas dos caminhoneiros com a administração federal, 
o parlamentar afirma que Bolsonaro e o ministro Paulo 
Guedes, da Economia, hoje “só trabalham para banqueiro 
e investidor da Bolsa de Valores”.

Ele, não 
Ele também afirma que os caminhoneiros não querem 

mais conversar com o ministro Tarcísio de Freitas, da 
Infraestrutura, principal interlocutor da categoria até o 
momento. “Ele está empurrando tudo com a barriga há 
três anos. Chega”, afirma Crispim.

Imbróglio 
Após confirmar reunião com Crispim e representantes 

dos caminhoneiros para quinta-feira (28), a Secretaria 
Especial de Articulação Social do governo federal 
desmarcou alegando que havia sido veiculado na 
imprensa que ministros estariam presentes, o que não 
seria verdade.

Em trânsito 
 Crispim, que diz ser o deputado mais leal ao governo 

em votações de pautas econômicas, diz que Bolsonaro 
está encomendando a paralisação de 1 º de novembro e 
que não há previsão de novos encontros para negociação.

Flash 
 A avaliação no Palácio é a de que Crispim tenta 

se promover às custas do governo e que por isso a 
interlocução com ele foi interrompida. Mas lideranças dos 
caminhoneiros, como Wallace Landim, o “Chorão”, líder 
da greve de 2018, apontam Crispim como negociador.

Adesivaço 
 A divulgação de uma campanha de distribuição de 

adesivos pelas capitais do país com o slogan “Prefiro 
Ciro” criou discussão sobre campanha antecipada por 
parte do presidenciável do PDT.

Cuidado 
 Diversos apoiadores levantaram a possibilidade 

de que Ciro Gomes (CE) seja denunciado por iniciar 
propaganda antes do permitido. Outros retrucaram 
dizendo que a lei proíbe pedido explícito de voto. 
Opositores marcaram o perfil do Tribunal Superior 
Eleitoral nas publicações.

Limite
Para Marcelo Weick, especialista em direito eleitoral, 

a campanha está no “limiar do lícito” e a análise de 
possível irregularidade precisa envolver todo o contexto 
de uso do slogan e dos adesivos, tanto no presente como 
na campanha de fato, no futuro.

Fake 
 Em batalha jurídica com o bolsonarista Allan dos 

Santos, o Google afirma que o dono do site Terça Livre 
distorce fatos deliberadamente no processo, e pede sua 
condenação por litigância de má-fé.

De olho 
 Na quinta (21), o ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, ordenou a prisão de Santos. Ele é investigado no 
inquérito que apura a disseminação de fake news sobre a 
Corte e no que identificou milícia digital que atua contra 
as instituições democráticas.

Propósito 
 O Google diz que Santos apresenta “postura 

deliberada e sistemática de falsear a verdade para 
induzir percepções erradas no Poder Judiciário e/ou se 
valer do processo para fins de agitação midiática”.

Sabia 
 O pedido do Google se deu após os advogados de 

Santos alegarem que o Google descumpriu decisão da 
Justiça de SP quando tirou do ar o canal do “Terça Livre” 
no YouTube. Mas, diz o Google, eles omitiram que ele 
havia sido informado de que o motivo da exclusão havia 
sido uma ordem do STF.

Parou 
 Apresentada em julho com forte apoio da sociedade 

civil, a PEC que barra a participação de militares da ativa 
em cargos da administração pública, apelidada de PEC do 
Pazuello, está há três meses na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara, sem votação.

Rayani Santa Cruz

“Eu não sou o malvado, não 
quero aumento de combustível, 
mas é uma realidade”, disse o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) ontem (25), quando 
questionado sobre nova alta 
do combustível em entrevista à 
Rádio Caçula FM, de Três La-
goas, Mato Grosso do Sul. Bol-
sonaro voltou a culpar: o ICMS, 
o preço do dólar e do barril de 
petróleo pelo novo reajuste.

 “Quando se fala em aumento 
de combustível, isso aí é uma 
correia de transmissão para a 
inflação. Tudo sobe. Agora, eu 
não sou o malvado, não quero 
aumento de combustível, mas 
é uma realidade. O mundo todo 
está sofrendo com a economia 
com esse pós-pandemia. É uma 
realidade e temos de enfrentar”; 
continuou Bolsonaro: “Vamos 
procurar saber a composição 
do preço do combustível aí de 
vocês em Três Lagoas. O com-
bustível saí lá da Petrobras, lá 
da refinaria e o preço final fica 
três vezes mais caro, que na 
origem”, disse ele, que comple-
mentou que os governadores 
são responsáveis por preços 
altos.

O presidente afirmou 
também que a privatização da 
Petrobras esteve no radar do 
governo, mas que o processo 
não é fácil. “Eu não tenho pro-
blema nenhum em receber crí-
ticas, agora eu peço, por favor, 
criticar com razão. Quando se 

Folhapress

O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse ontem que “não 
vai acontecer nada” no julga-
mento da cassação da chapa 
com Jair Bolsonaro no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
marcado para esta terça-feira 
(26). As duas ações contra o 
presidente e o vice miram dis-
paros de mensagem em massa 
durante as eleições de 2018. 
Elas foram ajuizadas a partir 
de reportagens publicadas pelo 
jornal “Folha de S.Paulo”, que 
indicavam que empresários 
teriam encomendado pacotes 
de disparos de mensagem de 
WhatsApp contra o então pre-
sidenciável Fernando Haddad 
(PT) em benefício de Bolsonaro 
(então no PSL).

“Não vai acontecer nada. Ou 
alguém vai pedir vistas para 
continuar segurando essa es-
pada de Dâmocles na nossa 
cabeça, ou nós vamos ser ino-
centados porque eu acho que 
as acusações que estão sendo 

colocadas ali não procedem”, 
disse Mourão a jornalistas.

O Ministério Público Eleitoral 
defendeu ao TSE, no último 
dia 14, a rejeição das ações. 
O vice-procurador-geral, Paulo 
Gonet Branco, disse que não há 
“comprovação da gravidade dos 
ilícitos narrados em grau apto 
para viciar substancialmente 
a legitimidade e a normalidade 
das eleições, o que inviabiliza o 
pedido de cassação” da chapa. 
Gonet também afirmou ao TSE 
que descartou o uso de provas 
colhidas pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) e comparti-
lhadas com a corte eleitoral.

O Supremo compartilhou em 
16 de setembro a documentação 
dos inquéritos das fake news 
e dos atos antidemocráticos. 
STF e TSE, porém, informaram 
que apenas compartilharam os 
documentos que consideraram 
pertinentes. O vice-procurador 
disse que os elementos reunidos 
em dois inquéritos que miram 
aliados de Bolsonaro não têm 
conexão com as ações eleito-

ACM Neto (DEM-BA), ex-pre-
feito de Salvador e presidente 
do DEM, será o entrevistado 
de Ciro Gomes (PDT-CE) nesta 
terça-feira (26) na live semanal 
“Ciro Games”, nas redes so-
ciais. É a primeira conversa 
pública dos dois após a fusão do 
DEM com o PSL que cria o novo 
partido União Brasil. Segundo 
a reportagem apurou, o PDT 
de Ciro e a União Brasil devem 
firmar pontes em pelo menos 
quatro estados: Goiás, Mato 

Grosso, Bahia e Pernambuco. A 
vice-prefeita de Salvador, cidade 
de ACM Neto, é do PDT de Ciro: 
Ana Paula Matos.

A transmissão começa às 
19h30 nas redes sociais de 
Ciro, que já entrevistou os 
senadores Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e Fabiano Conta-
rato (Rede-ES), o ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS) e o vereador 
Eduardo Suplicy (PT-SP), 
entre outros. (Folhapress)

fala em privatizar a Petrobras, 
isso entrou no nosso radar, mas 
privatizar qualquer empresa 
não é como alguns pensam, 
pegar a empresa e botar na 
prateleira e amanhã, quem der 
mais leva embora, é uma com-
plicação enorme, ainda mais 
quando se fala em combustível”, 
justificou o mandatário sobre a 
alternativa.

O chefe do Executivo as-
sociou também o aumento no 
valor do combustível à falta 
de refinarias no país, que, se-
gundo ele, mesmo tendo só 
13, precisam ser vendidas. “Já 
vendemos duas refinarias, são 
13, se não me engano, preten-
demos vender mais, mas vender 
com responsabilidade. O que a 
gente precisa aqui? Fazer uma 
refinaria no Brasil e nós não 
temos dinheiro para tal, se nós 
tivermos um preço desajustado 

com o lá de fora, o capital ex-
terno ou interno não vai querer 
fazer refinaria no Brasil. São 
problemas que não se resolvem 
em três anos”, disse.

Bolsonaro afirmou que a pa-
ciência do povo se esgotou em 
relação aos preços dos combus-
tíveis. “Agora, o povo tá com a pa-
ciência lá em baixo, a paciência 
dele praticamente se esgotou e 
vai para as críticas, das mais 
absurdas possíveis. Lamento, 
peço a Deus que preservemos 
nosso maior bem que ainda é a 
liberdade”, disse Bolsonaro.

Questionado sobre se pos-
suía algum projeto para Mato 
Grosso do Sul, Bolsonaro não 
destacou proposta específica, 
mas disse que “faz projetos para 
o Brasil todo”, que entregou 18 
mil moradias populares, títulos 
de propriedades a assentados 
de Terenos-MS e “que tirou a 

mão de obra do MST (Movimento 
Sem Terra)”, após o ato junto 
ao Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária). 

Bolsonaro destacou a im-
portância do Estado de Mato 
Grosso do Sul para a economia 
do país, e voltou a dizer que na 
pandemia “o homem do campo 
não parou de trabalhar”. “Mato 
Grosso do Sul faz parte da 
minha vida. Morei em Nioaque 
por três anos. Temos a ministra 
da Agricultura, a Tereza Cris-
tina, representando e temos um 
estado focado na agronegócio, 
que é a locomotiva da nossa eco-
nomia. A gente procura desde o 
início do mandato fazer o que é 
possível para todos os estados 
do Brasil”, disse ele, que ex-
clamou novamente: “Não é fácil 
ser presidente da República, 
porque todos os problemas 
caem no colo do presidente”.

Presidente Bolsonaro 
concedeu entrevista 
ao vivo para a Rádio 
Caçula, de Três Lagoas

Reprodução Facebook/ Jair Bolsonaro

Mourão com Bolsonaro: 
TSE julga hoje ações 
pedindo cassação da 
chapa eleita em 2018

Agência Brasil

rais. Gonet é escolhido pelo 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, que tem um his-
tórico de se posicionar alinhado 
às pautas de Bolsonaro.

Na ação, o PT afirma que 
Bolsonaro deve ser cassado por 
abuso de poder econômico e uso 
indevido dos meios de comuni-
cação. A sigla cita a contratação 
de empresas de marketing di-
gital pela campanha do atual 
presidente e acusa a chapa de 
Bolsonaro de usar CPFs frau-
dulentos para registrar chips 
de celular que faziam o disparo 

em massa das mensagens. A 
legenda afirma ainda que a 
contratação dos serviços teria 
sido feita por empresas, o que 
também é proibido, pois é ve-
dada a doação da iniciativa 
privada a candidatos.

O vice-procurador-geral 
eleitoral, porém, diz que “não 
há comprovação de doação de 
pessoa jurídica”. Além disso, 
ele também afirma que não há 
comprovação de que Bolsonaro 
participou ou tinha ciência de 
qualquer disparo de mensagens 
em massa. 

Em live nas redes 
sociais, Ciro Gomes 
entrevista hoje o 
democrata ACM Neto

Reprodução de vídeo
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FronteiraCapital

Clima

Mudanças climáticas e o desmatamento podem 
ampliar incidência de raios, apontam especialistas

Após oito dias, 
novo assassinato 
mostra que 
guerra continua

Cemitérios municipais se preparam para Dia de Finados

Volume de chuvas em 
outubro está 62% acima 
do esperado na Capital 

Se por um lado a Capital 
contabiliza bons resultados com 
as chuvas dos últimos dias, a 
estiagem severa que afeta o 
Pantanal atinge seca histórica. 
Tudo isso em razão de que o Rio 
Paraguai registrou o segundo 
menor nível em 121 anos de 
medição, na cidade de Ladário-
-MS. A seca histórica pratica-
mente inviabilizou a navegação 
de grandes embarcações, que 
escoam minério e outros pro-
dutos da região.

No último dia 16, a estação 
de Ladário, 426 km a oeste 
de Campo Grande, marcou -60 
cm. Desde 1900, o nível do Rio 
Paraguai só esteve mais seco 
em setembro de 1964, quando 
chegou a -61 cm. A informação 
é do Centro de Hidrografia e Na-

vegação do Oeste, da Marinha.
Os valores negativos das me-

dições se devem ao fato de a 
primeira régua instalada em La-
dário, há 121 anos, acabar fora 
da água em períodos de nível 
baixo. Na época, estimou-se que 
o nível não desceria mais do que 
aquele valor, mas isso aconteceu 
já alguns anos depois, em 1910.

“São quase três anos sem 
o transbordamento do Rio Pa-
raguai, o evento clássico da 
região”, afirma o pesquisador 
Marcelo Henriques, do  SGB/
CPRM (Serviço Geológico do 
Brasil), órgão do governo fe-
deral responsável pelo monito-
ramento da vazão dos rios.

Com o início do período de 
chuvas neste mês, o SGB pro-
jeta uma tendência de estabi-

lização seguida de elevação do 
nível da água na maioria das 
estações de medição ao longo 
das próximas semanas. Nessa 
sexta-feira (22), o nível do Rio 
Paraguai estava um pouco mais 
alto em Ladário, -55 cm.

Há incertezas, no entanto, 
sobre o volume de chuvas para 
os próximos meses. A Adminis-
tração Nacional Oceânica e At-
mosférica dos Estados Unidos, 
órgão do governo americano, 
estima que há 87% de chances 
de que o fenômeno La Niña (res-
friamento das águas do Pacífico) 
continue entre dezembro e fe-
vereiro de 2022. Para o Brasil, 
isso deve significar mais chuvas 
no Norte e menos precipitação 
no Sul. (Com Fabiano Maisonn-
nave-Folhapress)

Mariana Ostemberg 

A guerra na fronteira 
do Brasil com o Paraguai, 
do crime organizado, ainda 
não terminou. Prova disso 
é que ontem (25) mais uma 
pessoa se tornou vítima de 
pistoleiros em Pedro Juan 
Caballero. O advogado  Joel 
Villalba foi executado a 
tiros no país vizinho. 

Segundo o “Ponta Porã 
News”, o assassinato foi 
no quintal da casa do pai 
da vítima. Dois pistoleiros,  
em uma motocicleta, foram 
em direção ao advogado e o 
garupa efetuou os disparos. 

Joel tentou fugir e se es-
conder dentro de casa, mas 
foi perseguido e baleado. O 
pai dele também foi atin-
gido de raspão.

A última morte regis-
trada na região aconteceu 
no sábado (16) quando o 
corpo de Derlis David San-
chez, 23, foi encontrado 
com ferimentos por arma 
de fogo em uma estrada 
vicinal em Pedro Juan Ca-
ballero. Ele era suspeito de 
envolvimento com a chacina 
do dia 9 de outubro, em que 
morreram quatro pessoas 
em uma execução na saída 
de uma casa noturna.

Débora Ricalde

Comemorado pela Igreja 
Católica no segundo dia do 
mês de novembro, o Dia de 
Finados, ou Dia dos Mortos, 
é marcado por diversos cos-
tumes, entre eles a limpeza 
dos túmulos. Em Campo 
Grande, a preparação nos 
cemitérios municipais já co-
meçou e alguns familiares 
já marcaram presença para 
adiantar os preparativos para 
as festividades.

O gestor de cemitérios mu-
nicipais da Capital, Marcelo 
Fonseca, de 57 anos, contou 
para a equipe de O Estado 
que a movimentação é sempre 
intensificada nesta data, mas 
este ano os temporais dificul-
taram um pouco o andamento.

“A preparação tem todo 
ano, com mutirão de limpeza 
e mutirão de pintura, mas o 
problema que nós hoje es-
tamos enfrentando são esses 
dois temporais que tivemos aí, 
acarretaram na cidade uma 
série de prejuízos e as equipes 
precisaram dar um atendi-
mento emergencial. Porém 
acredito que ainda esta se-
mana a gente consiga norma-
lizar tudo e finalizar”, conta.

Vale lembrar que em al-
guns cemitérios, como o Santo 
Antônio e o Santo Amaro, re-
gistraram-se destroços como 
quedas de árvores com os 

Isabela Assoni

Após um longo período de 
estiagem, o mês de outubro pro-
porcionou uma mudança nesse 
cenário. Somente neste mês, o 
volume de chuvas ultrapassou 
150 milímetros em quase todas 
as regiões do Estado, encer-
rando uma estiagem prolon-
gada. Campo Grande está com 
62% de chuvas acima da média, 
com 217,4 milímetros para 134,2 
mm esperados. 

Além da Capital, o meteoro-
logista Natálio Abrahão informa 
que Coxim, Ponta Porã, Três La-
goas, Rio Brilhante, Bataguassu 
e Ivinhema também registraram 
volume de chuvas acima do es-
perado para o mês de outubro, 
todas passando 130 milímetros. 

Até o momento, Campo 
Grande ocupa o segundo lugar, 
com média de 217,4 mm, ao 

passo que Ponta Porã registra 
287,6 mm. O meteorologista co-
menta que, apesar do volume 
observado, é esperado que ou-
tubro apresente “um alto vo-
lume de chuvas, mas já houve 
anos abaixo”.

1 milhão de relâmpagos
O último fim de semana foi 

marcado por tempo severo, 
com chuvas contínuas em di-
versos municípios e tempes-
tades intensas em Mato Grosso 
do Sul. 

O professor de Física da 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul) Widinei 
Alves Fernandes informa que 
mais de 75% das descargas 
ocorrem ao longo do ano e são 
predominantes no verão e na 
primavera.

A incidência de raios no 
Brasil este ano subiu quase 

80%, quase dobrou. Segundo 
especialistas, mudanças climá-
ticas e desmatamentos podem 
estar entre as causas. O clarão 
no céu assusta, e muitas vezes 
a queda de raios causa mais do 
que medo. Os raios vêm acom-
panhados de grandes tempes-
tades, que ameaçam a rede de 
energia elétrica. Quantos postes 
foram danificados em MS? 

De acordo com o coorde-
nador do Elat, a ação hu-
mana pode influenciar nesse 
fenômeno. “O desmatamento 
modifica a estrutura do solo, 
modifica a circulação do ar, 
do vento e tende a intensi-
ficar as tempestades. É claro 
que tempestades mais fortes 
provocarão mais raios. Então 
esses desmatamentos estão, 
sem dúvidas, ligados aos au-
mentos expressivos que nós 
estamos vendo.” 

Em informações disponi-
bilizadas pelo Elat (Grupo de 
Eletricidade Atmosférica), 
Mato Grosso do Sul está entre 
os estados com mais mortes 
por incidência de raios, com 
138 vítimas entre 2000 e 2019. 
Entre as circunstâncias da 
fatalidade, 26% estão ligadas 
à área rural, com 66% corres-
pondendo à agropecuária e 
34% a atividades na área rural 
não identificadas. 

Durante as tempestades 
intensas, o professor re-
força a importância em 
considerar os cuidados que 
precisam ser mantidos para 
evitar acidentes envolvendo 
as descargas elétricas, em 
locais onde não é possível 
procurar abrigo.

“Na área externa, não 
existe nenhum lugar seguro 
para ela ficar, mas existem 
lugares mais perigosos, que 
são aqueles perto de árvores, 
principalmente as isoladas, 
porque elas se tornam um 
ponto de destaque na vizi-
nhança, então aumenta as 

chances de uma descarga 
vir a ocorrer nessa árvore 
e atingir a pessoa de forma 
direta. Próximo de grandes 
estruturas ou qualquer área 
isolada a pessoa está cor-
rendo riscos. O que ela deve 
fazer é procurar um abrigo 
dentro de qualquer estrutura 
fechada ou dentro de um ve-
ículo fechado e lá ela estará 
segura em relação aos raios. 
Assim que ela ouvir o trovão, 
esse trovão foi uma descarga 
que ocorreu no máximo há 
20 km, então quer dizer 
que ela já está exposta às 
descargas e deve procurar 
abrigo”, explicou.

Mesmo assim, o professor 
pontua que também é preciso 
manter a atenção para quem 
está no interior de residên-
cias, já que as descargas 

elétricas também podem 
provocar riscos para  a po-
pulação.

“Quando a pessoa estiver 
dentro de uma residência, 
ela não pode dar caminho 
para as descargas atingirem 
ela. Não ficar em contato com 
nenhum equipamento elétrico 
que esteja conectado à rede 
elétrica, ou seja, se a descarga 
ocorreu na rede elétrica, na 
linha de comunicação, pode 
chegar até quem esteja  em 
contato com o equipamento 
elétrico. Então durante uma 
tempestade, evite contato com 
equipamentos que estejam li-
gados à rede elétrica. Não dê 
condições para que a des-
carga possa chegar até você, 
mesmo dentro desses abrigos. 
E evite tomar banho também 
nesses períodos”, finalizou.

CUIDADOS

Enquanto isso, Rio Paraguai chega a 1 cm da seca recorde

últimos temporais. Boa parte 
delas já foi retirada, mas dei-
xaram, no segundo, um muro 
quebrado, que também já foi 
consertado. Nessa segunda-
-feira (25) diversas equipes 
estavam nesses locais fa-
zendo o corte da grama e 
varrendo as sujeiras deixadas 
pelas chuvas.

Para os que estão preocu-
pados com o funcionamento 
do feriado e as adequações 
com o período de pandemia, 
Marcelo Fonseca destaca que 
os horários continuam os 
mesmos nos três locais: Cru-
zeiro, Santo Amaro e Santo 
Antônio.

“Todos os cemitérios fun-
cionarão normalmente sá-
bado, domingo, segunda e 
terça-feira, das 7h às 17h. 
No Cruzeiro, esperamos 
cerca de 8 mil pessoas, no 

“Quem está ali é meu filho, 
e sempre que podemos nós 
limpamos seu túmulo e o que 
fica é a saudade”, afirmou a 
genitora, que perdeu seu filho 
em 1981 durante um acidente 
de carro, quando ele tinha 
apenas 18 anos.

Com um pequeno comércio 
localizado na Av. Presidente 
Vargas, na Vila Santo Amaro, 
em Campo Grande, para a 
vendedora Sávia Lurdes, de 
76 anos, que trabalha com a 
venda de flores, velas, coroa e 
cruz desde 1974, as expecta-
tivas para as celebrações deste 
ano são grandes e os prepara-

tivos para o grande movimento 
já estão acontecendo. Em sua 
loja, flores e arranjos já estão 
disponíveis para venda, con-
tudo a maior expectativa está 
depositada nos visitantes que 
devem passar pelo local no dia 
da comemoração.

“Tenho essa loja há muitos 
anos, moro nesta área do 
Santo Amaro desde 1974 e 
ano passado o movimento das 
vendas foi meio ruim, mas as 
expectativas para este ano são 
as melhores; com o comércio 
aberto a gente espera que ve-
nham mais pessoas”, comenta 
a comerciante.

Santo Amaro é um pouco 
mais, entre 10 e 12 mil, e no 
Santo Antônio cerca de 2 mil 
pessoas devem passar pelo 
local”, afirmou o gestor.

O momento também foi 
marcado por aqueles que já 
quiseram se adiantar e deixar 
tudo pronto para a data, rea-
lizando a tradicional limpeza 
de túmulos e, por isso, mar-
caram presença já no começo 
da semana, como é o caso 
da família Damásia, que in-
formou à reportagem que ela 
e os familiares sempre com-
parecem para visitar o ente 
querido neste mês do ano.

Chuvas já provocaram 
até inundações em 
diferentes pontos de 
Campo Grande 

Aumento de raios 
está ligado com o 
desmatamento, afirmam 
especialistas da área
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Nilson Figueiredo

Familiares e servidores 
aproveitam a estiagem 
para iniciar trabalhos 
de limpeza dos túmulos
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Notificação

Segurança 

Educação

Programa MS Alfabetiza visa melhorar aprendizado e ampliar o ensino em tempo integral

Cartórios de MS recebem denúncias contra violência doméstica

índices de roubo apresentam redução nos 
últimos quatro anos em Campo Grande

Governo estadual lança programa que vai 
destinar R$ 8,3 milhões para a alfabetização

Remodelação do 
Projeto Estrada 
Viva avança 

Capital traça 
estratégias contra 
Aedes aegypti

Última semana 
para pagar 
licenciamento

Estado tem apenas 
50 internados por 
COVID-19

Campanha de 
multivacinação 
durante todo o dia 

A implementação 
do novo formato do 
Projeto Estrada Viva, 
desenvolvido pelo governo 
do Estado, por intermédio 
da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e 
da Agesul (Agência 
Estadual de Gestão de 
Empreendimentos), da 
UEMS e de várias outras 
instituições do terceiro 
setor, estão a todo vapor. 
A primeira etapa focou na 
elaboração de um plano 
de ação para os próximos 
passos. (MP)

Reunião realizada 
ontem (25), no Teatro 
José Octávio Guizo – 
Paço Municipal, discutiu 
estratégias a serem 
desenvolvidas pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde, junto com 
a Subsecretaria de 
Articulação Social e 
Assuntos Comunitários, 
para o enfrentamento ao 
mosquito transmissor 
de dengue, zika e 
chikungunya, com o 
período chuvoso. (MP com 
assessoria)

O licenciamento para 
proprietários de veículos 
com placas de final zero 
precisa ser pago nesta 
semana, já que o último 
dia do mês cai em um 
domingo. Outubro é o 
mês final do calendário 
de licenciamento para o 
exercício 2021. Desde 15 
de março, o procedimento 
é feito exclusivamente de 
forma on-line. Ao acessar 
o site do Detran-MS, o 
usuário clica em Portal de 
Serviços, e é remetido ao 
Meu Detran. (MP)

Depois de passar meses 
com superlotação, os 
hospitais do Mato Grosso 
do Sul registram apenas 
50 pacientes internados 
em tratamento contra o 
novo coronavírus; foi o 
que divulgou o boletim de 
ontem (25). Além disso, 
28 estão em leitos clínicos 
e 22 nas UTIs (Unidades 
de Tratamento Intensivo). 
Também existem 762 
pessoas em isolamento 
domiciliar porque 
contraíram o vírus. (MP 
com assessoria)

Campo Grande 
ampliou os horários 
de aplicação das doses 
de vacina em crianças 
para a atualização da 
caderneta. Ao todo são 
18 imunizantes sendo 
aplicados, que protegem 
contra doenças graves, 
algumas já erradicadas 
no Brasil, mas que ainda 
estão em circulação em 
outros países, como é o 
caso da poliomielite. Esta 
campanha é uma medida 
do Ministério da Saúde 
para tentar aumentar a 
cobertura vacinal, que está 
baixa em todo o país. (MP)

Clara Rockel

O governo do Estado, por 
meio da SED (Secretaria de 
Estado de Educação), lançou 
ontem (25), no auditório da 
UEMS (Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul), o 
projeto MS Alfabetiza – Todos 
Pela Alfabetização da Criança. 
O projeto, em parceria com 
instituições privadas, visa in-
centivar a alfabetização de 
todas as crianças sul-mato-
-grossenses até o segundo ano 
do Ensino Fundamental, as 
preparando para um Ensino 
Médio e Superior de qualidade.

Com a presença do gover-
nador Reinaldo Azambuja e da 
secretária de Estado de Edu-
cação, Cecília Motta, o evento 
apresentou o projeto para a co-
munidade política e acadêmica, 
justificando sua importância 
nos anos iniciais da formação 
infantil. Segundo o governador,  
“Nada adianta vermos as es-
colas bonitas e reformadas, com 
laboratórios e robótica, se lá 
atrás as crianças não foram 
preparadas para estes grandes 
desafios.” A justificativa é a de 
que uma criança que recebeu 
uma base educacional fraca 
nos primeiros anos de formação 
terá dificuldade em absorver 
os conteúdos mais complexos 
que se apresentam nos anos 
posteriores. 

Para que os investimentos 
alcançem os alunos da rede 
pública nos municípios do in-
terior do Estado, serão rea-

Aline Araújo

Os esforços e investimentos 
em investigações realizados 
pelas equipes da Polícia Civil 
indicam que Campo Grande 
apresentou queda de 50,6% 
nas ocorrências de roubo nos 
últimos quatro anos. Segundo 
dados divulgados pela Sejusp 
(Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública), na 
Capital, no ano de 2017 foram 
registradas 7.475 ocorrências. 
Desde então, os números foram 
caindo até registrar 3.275, em 
2020. No período entre janeiro 
e setembro deste ano o número 
registrado foi de 2.119, uma 
queda de 13,7%, comparada ao 
mesmo período de 2020.

Os índices de roubos na 
Cidade Morena também re-
gistraram queda quando se 
observam os dados regis-
trados no Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, atua-
lizado em julho de 2021, que 
também registrou queda nos 
crimes contra o patrimônio 

em todo o Brasil.
Alguns fatores podem ser 

levados em consideração para 
justificar a queda das ocor-
rências. Desde a diminuição 
de pessoas circulando em vias 
públicas, por conta dos cui-
dados tomados para a dimi-
nuição do contágio durante a 
da pandemia do coronavírus, 
até os investimentos em in-
fraestrutura e capacitação de 
servidores realizados por meio 
do programa MS Mais Seguro, 
lançado em 2016.

Para o delegado Giuliano 
Carvalho Biacio, titular da 
Derf (Delegacia Especiali-
zada de Roubos e Furtos), o 
principal fator responsável 
pela redução das ocorrên-
cias é o trabalho de investi-
gação diário. 

“Quando é feito o registro 
da ocorrência, nossa equipe 
faz uma análise criminal para 
identificar quem são os au-
tores dos roubos. Quando a 
confirmação é feita, fazemos 
um levantamento para saber 

se outras ocorrências estão 
ligadas ao mesmo autor. A 
investigação também procura 
saber quem são os recep-
tores”, explica o delegado, 
que ainda ressalta que o 
maior volume de ocorrências 
registradas é de roubos de 
celulares em vias públicas.

Lançado pelo governo do 
Estado em julho do ano pas-
sado, o Programa OCOP, (Ob-
tenção de Capacidade Opera-
cional Plena) aumentou de 17 
para 48 o número de viaturas 
para a patrulha nas ruas de 
Campo Grande. 

Polícia Civil adquire coletes balísticos
A Polícia Civil de Mato 

Grosso do Sul investiu R$ 
2.653.660,00, para comprar 
cerca de 1.818 coletes balís-
ticos, que serão distribuídos 
aos servidores.

Todos os coletes possuem 
nível 3 A de proteção e atendem 
os requisitos técnicos da Se-
nasp (Secretaria Nacional de 
Segurança Pública).

Michelly Perez 

Os 174 Cartórios de Mato 
Grosso do Sul desde ontem (25) 
estão aptos para receber denún-
cias contra violência doméstica. 
A novidade integra a campanha 
Sinal Vermelho, que tem como 
objetivo incentivar e facilitar 
denúncias de qualquer tipo de 
abuso dentro do ambiente do-
méstico e que, por meio de 
um símbolo “X” desenhado na 
palma da mão, poderão, de ma-
neira discreta, sinalizar ao co-

laborador a situação, que então 
acionará a polícia.

A Anoreg-MS (Associação 
dos Notários e Registradores 
do Brasil do Estado de Mato 
Grosso do Sul) produziu e dispo-
nibilizou uma série de materiais 
às unidades de todo o Estado, 
como vídeos, cartilha, cartazes 
e materiais para as redes so-
ciais, de forma a preparar os 
funcionários para oferecer au-
xílio – abrigando a mulher em 
uma sala da unidade – e acionar 
as autoridades. Caso a vítima 

não queira ou não possa ter 
auxílio no momento, os profis-
sionais deverão anotar seus 
dados pessoais – nome, CPF, 
RG e telefone – e comunicar as 
autoridades responsáveis.

“Os Cartórios estão pre-
sentes em toda a vida do ci-
dadão por suas diversas fun-
cionalidades. Então, fazer deles 
uma ferramenta de denúncia 
segurança para a população, 
especificamente as mulheres, é 
uma missão a qual não devemos 
nos furtar”, comenta José Bal-

tazar, presidente da Anoreg-MS.
A ação nacional permanente 

integra a Anoreg-MS (Asso-
ciação dos Notários e Registra-
dores do Brasil do Estado de 
Mato Grosso do Sul), entidade 
que representa todos os car-
tórios do Estado, a uma ini-
ciativa nacional da Associação 
dos Magistrados Brasileiros e 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça, já transformada em Lei 
Federal nº 14.188, de 28 de 
julho de 2021, como uma das 
medidas de enfrentamento da 

violência doméstica e familiar 
contra a mulher previstas na 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 (Lei Maria da Penha), e no 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 (Código Penal).

Segundo números divul-
gados pela AMB, mais de 17 
milhões de mulheres sofreram 
violência física, psicológica ou 
sexual entre agosto de 2020 
e julho de 2021, número que 
representa 24,4% da população 
feminina com mais de 16 anos 
no Brasil. (Com assessoria)

lizadas parcerias com as 79 
localidades, para que recebam 
investimentos na rede esta-
dual e municipal de ensino, 
na qualificação profissional dos 
professores, material didático 
complementar, avaliação dos 
alunos, premiação às escolas, 
assim como apoio pedagógico. 

A aplicação do projeto acon-
tecerá por meio do investimento 
de R$ 8,3 milhões para o ano 
de 2022, adquirindo livros di-
dáticos adequados, premiando 
financeiramente as escolas 
com os melhores e os piores 
índices de aprendizagem, além 
de proporcionar bolsas para a 
formação de profissionais capa-

citados para a tarefa. “Quando 
menor a criança, maior deveria 
ser a formação do profissional”, 
afirmou a secretária de Estado 
de Educação. 

O secretário de Infraestru-
tura, Eduardo Riedel, destacou 
que a principal intenção é a de 
levar um ensino de qualidade 
e ampliar o acesso à educação 
desde as primeiras idades. “O 
grande objetivo desta parceria 
governo municipal e governo 
estadual é melhorar a qualidade 
de ensino básico no nosso Mato 
Grosso do Sul”, pontuou. 

Durante seu discurso, Rei-
naldo aproveitou a oportuni-
dade para anunciar o lança-

mento de mais 34 escolas em 
período integral a partir de 
2022. “As escolas em tempo inte-
gral têm diminuído os índices de 
reprovação praticamente pela 
metade, e melhorado significa-
tivamente o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica”, 
disse o governador. “Com isso, 
atingimos 40% da Rede Esta-
dual de Ensino, e nosso desafio 
é entregar 60% até o fim do ano 

que vem.” Com esse investi-
mento, se totaliza o número de 
132 escolas nesse modelo em 
todo o Estado.

Em um primeiro momento, 
3,5 mil professores devem re-
ceber formação do MS Alfabe-
tiza. A expectativa é de que 757 
escolas possam aderir à inicia-
tiva. E ainda se espera que mais 
de 88 mil estudantes participem 
da primeira fase.

Governador e secretária 
de Educação assinaram 
o programa que vai ser 
implantado em 2022

Valentin Manieri
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Implantada em 2018, a 
Jucems Digital passou por 
um processo de adaptação 
em 2019 e para operar 
em pleno vapor nos anos 
seguintes. Por meio da 
plataforma, serviços como 
constituições, alterações, 
extinções e arquivamento 
de outros documentos de 
interesse do empresário, 
além de emissão de 
certidões, são feitos pela 
internet, a qualquer 
horário do dia.

O sistema trouxe 
agilidade e simplicidade 
ao processo de abertura 
de empresas, um antigo 
gargalo que afetava o 
setor empresarial e que 
foi resolvido. “Em 2020 e 
2021 não paramos, mesmo 
na pandemia. Temos uma 
média de 80 servidores 
que contribuíram 
efetivamente com o 
sistema de análise 
documental para 
que os processos não 
parassem”, completa o 
presidente da Junta. 

Jucems Digital

Jucems

Majoração

Valores passam 
a valer a partir 
de hoje e vão 
encarecer o 
frete no Estado

MS registrou mais de 7,1 mil 
empresas abertas neste ano

Com novo reajuste, gasolina em MS 
vai para R$ 6,66 e diesel a R$ 5,14

Felipe Ribeiro
 
A majoração nos preços dos 

combustíveis pela Petrobras, que 
entram em vigor hoje (26), vão 
pesar ainda mais no combalido 
orçamento dos brasileiros. O 
litro da gasolina vendido às dis-
tribuidoras terá alta de 7%. Caso 
o preço final nas bombas siga 
esse percentual, o preço médio 
do litro em Mato Grosso do Sul 
sairá de R$ 6,23 para R$ 6,66.

Já para o diesel, a diferença 
é ainda maior, de 9%. A estatal 
disse em comunicado que, na 
prática, o consumidor deve per-
ceber um aumento de R$ 0,24.  
Com essa elevação, a média do 
litro do combustível no Estado, 
encontrada por R$ 4,90 na se-
mana passada, passará a ser 
de R$ 5,14.

Na Capital, diversos profis-
sionais revelam que os reajustes 
têm reduzido cada vez mais a 
renda deles. Os relatos apontam 
defasagem do valor do frete 
dos caminhoneiros, queda dos 
lucros de motoristas de aplica-
tivo e encarecimento da taxa de 
entrega de produtos.

Esse fenômeno repetitivo tem 
dilacerado o rendimento de tra-
balhadores como é o caso de 
Marcelo de Souza, caminhoneiro 
autônomo que realiza fretes com 
seu caminhão particular. Ele 
conta que, na contramão dos 
constantes aumentos do diesel, 
o custo do frete tem diminuído 
até 50%. O motorista atribui 
essa inconsistência de preços às 
transportadoras, que “ditam” a 
tabela de frete. 

Rosana Siqueira
 
Mato Grosso do Sul fechou o 

terceiro trimestre de 2021 com a 
abertura de 7.130 empresas. Os 
dados foram divulgados ontem 
pela Jucems (Junta Comercial 
do Estado), e comprovam ser 
este o melhor resultado para 
o período de toda a série histó-
rica, que começou em 2000.

“O resultado é uma cons-
tante. Dos nove meses do ano, 
só dois (julho e setembro) não 
bateram o recorde na abertura 
de novas empresas”, observa o 
presidente da Junta, Augusto 
Castro.

Do total de empresas consti-
tuídas no Estado entre janeiro 
e setembro, 3.059 ficam em 
Campo Grande (43% do total) e 
766 estão em Dourados (11%).

O setor de serviços foi o mais 
bem colocado. Das 7.130 em-
presas abertas neste ano, 4.600 
são desse ramo da economia. 
Na sequência, aparecem os seg-
mentos do comércio e da indús-
tria com, respectivamente, 2.212 
e 321 negócios constituídos.

Para o presidente da Jucems, 
além da confiança do empre-
endedor na busca por novos 
negócios, três fatores devem ser 
observados nesse cenário.

“Mato Grosso do do Sul 
tem economia voltada para o 
campo, girando em torno do 
agronegócio, que tem bons 
resultados mesmo na crise. 

Junto a isso, medidas eco-
nômicas adotadas pelo go-
verno do Estado durante a 
pandemia e a modernização 
tecnológica da Jucems, ini-
ciada em 2018, aqueceram 
a economia e contribuíram 
para o melhor resultado da 
série histórica”, diz Augusto.

Segundo o secretário Jaime 
Verruck, da Semagro (Secre-
taria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-
miliar), há uma relação direta 
entre a confiança do empreen-
dedor e o aumento do número 
de abertura de empresas.

“Temos acompanhado 
esse comportamento, não só 
na quantidade, mas também 
na qualidade dos novos ne-
gócios. Demonstra a vitali-
dade de nossa economia, o 
que atrai mais investimentos, 
gera empregos, aumenta o 
consumo, melhora a perfor-
mance do Fisco e estimula 
um ciclo de crescimento em 
todos os setores”, explica 
Verruck.

“A gente fica preso nas mãos 
das transportadoras. Da safra 
de março para cá, o frete caiu 
65% ou mais. Antes, o valor 
cobrado de Sidrolândia a Três 
Lagoas era de R$ 120. Hoje, o 
frete desse trecho é de R$ 60. 
Nós, que somos autônomos, só 
saímos no prejuízo. As trans-

portadoras, por exemplo, são 
quem estabelecem o valor do 
frete. Hoje, para mim, não sobra 
40% dos fretes”, explicou Souza.

Tendo de lidar com os 
mesmos problemas, os moto-
ristas de aplicativo também en-
frentam o dilema de perceber, a 
cada alteração de preço da gaso-

lina, seu lucro cair. Convivendo 
com essa dificuldade, Anderson 
Cirilo, que além de motorista é 
bombeiro civil, detalha o que 
sobra. “Eu trabalho o dia todo, 
saio do meu plantão e vou para 
o Uber. Isso me dá uns R$ 200, 
que tenho de tirar R$ 120, R$ 
130, de gasolina.” 

“E é muito sofrido fazer R$ 
200 no dia. Hoje, para baixar 
os preços, tinham de fazer uma 
paralisação igual a daqueles 
caminhoneiros, de parar tudo, 
faltar gasolina nos postos. Eu 
rodo, rodo, e o dinheiro não 
rende. Fico fora de casa, cor-
rendo o risco de ser assaltado, 

Fila de motoristas já 
se formava ontem na 
Capital com a notícia 
de novo reajuste 

Valentin Manieri

Conhecido como um 
dos organizadores da 
greve que ocorreu em 
2018, Wallace Landim, o 
“Chorão”, afirmou que a 
paralisação nacional do 
dia 1º de novembro vai 
ocorrer em todo o país 
e que, a despeito disso, 
os caminhoneiros não 
voltarão atrás sobre a 
participação no ato.

O manifesto 
programado para a 
semana que vem tem 
como objetivo chamar a 

atenção das autoridades 
para que haja alterações 
na política de preços 
da Petrobras. Caso isso 
não ocorra, a greve dos 
profissionais do segmento 
deve ser realizada, 
incluindo a adesão 
de várias entidades 
representantes dos 
motoristas.

Em resposta, o 
presidente Jair Bolsonaro 
declarou que não irá 
interferir na tabela de 
preços praticada pela 

estatal. Com isso, Chorão 
acrescentou que o chefe do 
Executivo demonstra uma 
postura contraditória.

“Isso mostra um 
andamento totalmente 
contrário àquele pelo qual 
estamos lutando. Estamos 
brigando por estabilidade 
no combustível, no gás de 
cozinha, para colocar em 
vigor leis já aprovadas, 
e é isso que a Petrobras 
faz”, disse.

“A cada dia a 
paralisação ganha 

mais força. E esse 
aumento de agora afeta 
também com quem 
trabalha diretamente 
com combustível, como 
motoristas de aplicativo.” 
O líder da categoria 
reafirmou que não 
haverá recuo e que tem 
certeza de que outras 
associações seguirão o 
mesmo pensamento, como 
a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Transportes e Logística 
(CNTTL). (FR)

Líder nacional diz que caminhoneiros não vão recuar de greve

para não ter retorno. Vou sair e 
ficar na minha outra profissão 
mesmo”, manifestou Cirilo.

Aumentos
Para não ter prejuízos com 

as vendas de pães, a confei-
teira Fernanda Santos teve de 
aumentar a taxa de entrega co-
brada aos clientes. “A taxa que 
era de R$ 3 passou a ser de R$ 5, 
porque o combustível está muito 
alto. Parece que a cada semana 
sobe mais. Eu vendo, em média, 
R$ 150 por dia, e um entregador 
custa cerca de R$ 70 a diária. 
Então, não compensa eu pagar 
uma pessoa para entregar.”

De acordo com o Sinpetro-MS 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista de Combustíveis, Lubrifi-
cantes e Lojas de Conveniência), 
deliberações já foram feitas com 
o governo estadual a fim de 
acentuar os custos em MS. “Pe-
dimos o congelamento da pauta 
e isso foi atendido, o que reduziu 
cerca de R$ 0,15 no preço do 
litro. Agora, pedimos redução 
de 30% para 25% na alíquota da 
gasolina. Estamos aguardando 
resposta”, esclareceu Edson La-
zarotto, presidente do sindicato.

Paralisação dos caminhoneiros
Com a nova majoração de 

preços da gasolina e do diesel, 
o movimento de paralisação 
dos caminhoneiros autônomos, 
programado para o 1º de no-
vembro em todo o país, ganha 
ainda mais força. Marcelo de 
Souza, com 18 anos de expe-
riência de estrada, disse que 
vai aos manifestos. “Pelo jeito 
que está indo, você não vai 
conseguir mais trabalhar. O 
óleo diesel aumenta e o frete 
não sobe. A gente tem de brigar. 
Eu pago R$ 2 mil de prestação 
do meu caminhão e tenho fa-
mília para sustentar. É triste 
a realidade do caminhoneiro. 
Daqui a pouco, não consigo 
colocar pneu no caminhão e 
nem sustentar minha família”, 
desabafou Souza.
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Energia-leilão

Energia solar

Leilão contratou 
775,8 MW de 
capacidade 
de geração  
adicional

Térmicas para recuperar Térmicas para recuperar 
reservatórios vão reservatórios vão 
custar R$ 39 bilhões custar R$ 39 bilhões 
entre 2022 e 2025entre 2022 e 2025

Preço de painéis solares 
deve seguir em alta até 
2022, dizem fornecedores

NICOLA PAMPLONA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHPRESS)

 A energia emergencial con-
tratada para ajudar na recupe-
ração dos reservatórios custará 
ao consumidor R$ 39 bilhões 
entre 2022 e 2025, quando pro-
jetos contratados em leilão 
realizado pelo governo nessa 
segunda-feira (25) estarão em 
operação.

No leilão, o governo contratou 
775,8 MW (megawatts) médios 
em capacidade de geração adi-
cional. Os projetos vencedores 
têm custo fixo médio de R$ 
1.563,61 por MWh (megawatt-
-hora). O leilão teve deságio 
de apenas 1,2% em relação ao 
preço máximo.

A contratação foi aprovada 
em setembro pela Creg (Câ-
mara de Regras Operacionais 
de Gestão da Crise Hidroenergé-
tica), grupo liderado pelo MME 
(Ministério de Minas e Energia) 
responsável pela estratégia 
para enfrentar a crise hídrica.

Joana Cunha, Mariana Grazini 
Andressa Motter/SÃO PAULO, SP

 O preço dos equipamentos 
para a geração de energia 
solar, que já vem subindo desde 
o ano passado, pode avançar 
mais 10% até julho de 2022 
antes de começar a baixar, 
segundo Rodolfo Meyer, presi-
dente do Portal Solar, marke-
tplace que reúne fabricantes, 
distribuidores e instaladores 
do país.

Neste mês, o valor total 
da instalação de painéis so-
lares de 5,52 kWp (quilowatts-

-pico) de potência, que são 
o carro-chefe em residências 
com conta de luz em torno de 
R$ 600, chegou a R$ 33 mil, 
segundo simulações do Portal 
Solar.

Em junho, o preço estimado 
era R$ 29,3 mil. Já em março 
de 2020, a instalação ficava em 
torno dos R$ 24 mil.

A demanda pelos painéis 
solares, que tendem a ficar 
mais baratos conforme as tec-
nologias avançam e a produção 
ganha eficiência, deve perma-
necer elevada por causa do 
aumento na tarifa da energia 

Usina térmica William 
Arjona, que opera em 
MS para manter o 
abastecimento

Arquivo

Arquivo

Arquivo

O objetivo é garantir o abas-
tecimento em 2022 em caso de 
novo verão com chuvas abaixo 
da média e ajudar a recuperar 
os reservatórios para níveis 
mais confiáveis nos anos se-
guintes, reduzindo o risco de 
nova crise hídrica.

Em nota após o leilão, o MME 
frisou que o custo variável de ge-
ração das térmicas contratadas, 
de R$ 685 por MWh, é inferior 
aos das usinas que operam de 
forma emergencial atualmente, 
que chegam a custar mais de R$ 
2.000 por MWh gerado.

Os projetos vencedores terão 
investimentos de R$ 5,2 bilhões. 
Deste total, R$ 5 bilhões serão 
destinados a térmicas a gás 
natural, que ficaram com 97% 
do volume contratado na con-
corrência. O restante será for-
necido por uma térmica a bio-
massa no Mato Grosso e duas 

usinas solares em Rondônia.
As térmicas a gás vencedoras 

estão localizados no Paraná, em 
Santa Catarina, no Mato Grosso 
do Sul, no Rio de Janeiro, em 
São Paulo e no Espírito Santo.

A empresa que emplacou o 
maior volume contratado no 
leilão foi a EPP (Evolution Power 
Partner), com 43% da energia 
negociada. A EPP vai desen-
volver projetos em Mato Grosso 
do Sul e no Rio de Janeiro.

O diretor da empresa Rafael 
Rangel explica que são usinas 
menores que as construídas 
para disputar leilões de energia 
com contratos de longo prazo e, 
por isso, podem ser colocadas 
em operação mais rapidamente.

“A EPP tem um portfólio de 
mais de 5 GW de projetos e con-
seguiu se colocar numa posição 
de aproveitar os projetos no 
leilão”, diz ele.

O custo da geração dos 
projetos contratados de forma 
emergencial será rateado por 
todos os consumidores brasi-
leiros, colocando ainda mais 
pressão sobre as tarifas de 
energia para os próximos anos.

Na semana passada, o go-
verno anunciou que deverá ne-
gociar um novo socorro ao setor, 
para cobrir o rombo na conta 
usada para pagar as térmicas 
que estão ligadas para garantir 
o abastecimento em 2021 em 
meio a um cenário de alta nos 
preços dos combustíveis.

Esse empréstimo, cujo valor 
ainda não foi divulgado, será 
cobrado nas tarifas nos anos se-
guintes, assim como ocorre com 
a chamada Conta Covid, que 
levantou R$ 14,8 bilhões para 
resolver problemas de caixa das 
distribuidoras de eletricidade no 
início da pandemia.

Placas que garantem 
a captação de energia 
solar devem ter alta nos 
preços no país

Taxa básica Selic vai 
continuar subindo nos 
bancos para tentar 
segurar a inflação

elétrica, segundo o presidente 
da Absolar (Associação Brasi-
leira de Energia Solar Fotovol-
taica), Rodrigo Sauaia.

Os fatores que impulsio-
naram o preço atual abrangem 
a crise energética na China, 
que é o principal fornecedor 
de equipamentos, a inflação de 
transportes, insumos e câmbio. 
Também há uma corrida global 

por fontes sustentáveis de ge-
ração de energia.

Sauaia diz que o setor tem 
cobrado incentivo do governo 
à fabricação nacional para 
evitar novas flutuações de 
preços, mas ainda não con-
seguiu avançar. Eles pedem 
redução dos impostos sobre 
as matérias-primas dos equi-
pamentos. (Folhapress)

Taxa Selic

Juros de empréstimos 
atingem maior patamar 
desde início da pandemia
LARISSA GARCIA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) 

Com a alta da taxa bá-
sica de juros (Selic), o valor 
cobrado pelos bancos em 
novos empréstimos tem 
subido mês a mês. Em 
setembro, de acordo com 
dados divulgados ontem 
(25) pelo Banco Central, 
a média chegou a 21,6% 
ao ano, maior valor desde 
o início da pandemia de 
COVID-19, em março.

No mês, houve elevação 
de 0,5 ponto percentual 
nos juros tanto para as 
famílias, que alcançaram 
25,8% ao ano, quanto para 
empresas, 14,9% ao ano.

Em resposta à crise sani-
tária, o BC iniciou um ciclo 
de cortes que levou a Selic 
ao menor nível da história, 
a 2% ao ano, em agosto do 
ano passado. Já em março, 
quando o vírus chegou ao 
país, a autoridade mone-
tária cortou 0,5 ponto per-
centual na taxa básica, que 
foi a 3,75% ao ano.

Como a Selic norteia 
todas as outras taxas, 
os juros bancários come-
çaram a cair. Em setembro, 
a média ficou em 18,1% ao 
ano, menor valor da série 
iniciada em março de 2011.

Diante da escalada da 
inflação, no entanto, em 
março deste ano o BC voltou 
a subir taxa, que atual-
mente está em 6,25% e deve 

encerrar o ano perto de 9%.
O spread – diferença 

entre a taxa de captação 
dos bancos e o que eles 
cobram em empréstimos 
– ficou estável em 14,5 
pontos, mas teve alta de 
0,2 ponto nos 12 meses.

O saldo de crédito, que 
é todo o montante empres-
tado no sistema financeiro, 
chegou a R$ 4,4 trilhões 
em setembro, aumento de 
2% em relação a agosto e o 
maior valor da série.

O estoque de financia-
mentos atingiu a marca 
de R$ 4 trilhões pela pri-
meira vez na história em 
dezembro do ano passado, 
impulsionado principal-
mente por programas do 
governo para crédito às pe-
quenas e médias empresas 
em meio à pandemia.

Em setembro, os bancos 
emprestaram R$ 445,1 bi-
lhões, crescimento de 3,1% 
em relação a junho. A alta 
foi puxada pela concessão 
de crédito às empresas, 
com 3,7%. Para as famílias, 
houve alta de 0,5%.

A variação é calculada 
com ajuste sazonal, que 
retira peculiaridades do 
período, como número de 
dias úteis, para facilitar a 
comparação.

A inadimplência perma-
neceu estável no mês, em 
2,3%. Em 12 meses, no en-
tanto, houve queda de 0,1 
ponto percentual.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,554 R$ 5,555       -1,34
Turismo R$ 5,6 R$ 5,71          -1,6
Euro R$ 6,448 R$ 6,45       -1,63
Libra Esterlina R$ 7,704 R$7,707         -0,542

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 325,20
IBOVESPA (SP): 108.714,55 +2.418,37 (2,28%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  298,80
@Vaca Gorda (rastreada) R$  275,00
Frango Congelado  R$      8,01 
Frango Resfriado  R$      8,24
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  162,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    83,00
*Atualizado: 30/09

Cotações

Poupança 

26/10         0,1159
27/10              0,1590
28/10              0,1590
29/10              0,1590
30/10              0,1590
31/10              0,1590
01/11             0,1590
02/11              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
26/10            0,5000
27/10            0,5000
28/10            0,5000
29/10            0,5000
30/10            0,5000
31/10            0,5000
01/11            0,5000
02/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 31º

São Paulo                  15º           23º

Brasília 22º 27º

Rio de Janeiro 17º  26º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    17°   29°
Dourados      16°   30°
Corumbá                19°             34°
Maracaju                 16°             31°
Ponta Porã               15°             28°
Três Lagoas               21°   30°
Mundo Novo             17°   31°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 40% máx.: 83%

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              

Outubro de 2021

(N°5690)QuinaQuina

1 5   2 8   4 1   4 4   6 0

LotofácilLotofácil

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

(N°2356)

LOTERIASLOTERIAS
Lotomania (Nº2228)

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

Fonte: Site Caixa Econômica Federal
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Brasileirão

Distância entre 
os times premia 
quem se sai 
melhor sobre 
adversários que 
tiraram pontos 
do adversário

Atlético Mineiro vai bem onde 
Fla vacila, e dispara na liderança

Espanhol

Com brilho brasileiro, 
Real Madrid transforma 
Barcelona em freguês

UOL/Folhapress

A cada olhada que o tor-
cedor do Atlético-MG dá na 
classificação do Campeonato 
Brasileiro, rodada após ro-
dada, aparecem mais motivos 
para acreditar que o título 
finalmente voltará a ser con-
quistado após um jejum de 
quase 50 anos.

Mesmo quando acontecem 
eventuais tropeços, a res-
posta do time não demora a 
aparecer. E isso foi visto, em 
uma escala de tempo muito 
menor, na vitória por 2 a 1, 
de virada, sobre o Cuiabá, 
pela 28ª rodada. O resultado 
deixou o Atlético-MG com 11 
pontos a mais que o Forta-
leza, segundo colocado.

O principal perseguidor 
ainda é o Flamengo, pois o 
rubro-negro tem dois jogos a 
menos. No papel, a distância 
atual é de 13 pontos, e os 
dois times fazem confronto 
direto na próxima rodada, 
sábado (30), às 18h (de MS), 
no Maracanã. Se o Fla vencer 
as duas partidas atrasadas 
e o duelo face a face com 
o Galo, a distância diminui 
para quatro pontos.

Mas é interessante observar 
a diferença de como os dois 
times “negociaram” os pontos 
com os adversários que até o 
momento conseguiram fazer 
com que eles tropeçassem no 
campeonato. Isso se aplica, 
por exemplo, ao Cuiabá. Na se-

A vitória por 2 a 1 do Real 
Madrid sobre o Barcelona, 
domingo (24), pelo Campeo-
nato Espanhol, fez com que o 
time merengue chegasse ao 
quarto triunfo seguido sobre 
o rival, o que não acontecia 
há 56 anos. O resultado teve 
importante participação bra-
sileira – titulares, Vinícius 
Júnior e Rodrygo tiveram 
atuações elogiadas.

A última vez que o Real 
Madrid conseguiu uma se-
quência tão longa de triunfos 
sobre o Barcelona foi na 
década de 1960. Entre 1962 
e 1965, os merengues ven-
ceram “El Clásico” sete vezes 
consecutivas.

Antes de engatar a série 
de bons resultados sobre o 
Barça, o Real ficou um tempo 
sem vencer o rival. De 23 de 
dezembro de 2017 a 18 de de-
zembro de 2019, os catalães 
acumularam quatro vitórias 
e três empates contra os 
merengues.

A partida teve emoção até 

o fim. Dos três gols, dois 
foram marcados nos acrés-
cimos do segundo tempo, com 
Lucas Vázquez (Real Madrid) 
e Agüero (Barcelona). Depois 
do jogo, jornais espanhóis 
elogiaram os brasileiros Vi-
nicius Junior e Rodrygo.

O Marca exaltou a forma 
com que o camisa 20 conse-
guiu criar dificuldades para 
o setor defensivo do Barça. 
“Vinicius brilha diante de um 
Barça que cai no desânimo. 
Vinicius, o brasileiro inspi-
rado, abusou de Mingueza.”

Já o As destacou o en-
tendimento de Vinicius e 
Rodrygo dentro de campo. 
Os dois brasileiros também 
foram titulares na goleada 
por 5 a 0 sobre o Shakhtar 
Donetsk, terça-feira, pela 
Liga dos Campeões.

As duas equipes voltam a 
campo por La Liga amanhã. 
O líder Real Madrid recebe o 
Osasuna, e o nono colocado 
Barcelona visita o Rayo Val-
lecano. (UOL/Folhapress)

mana passada, o time segurou 
o empate com o Flamengo no 
Maracanã. Mas o Atlético-MG, 
diferentemente, conseguiu re-
agir, apesar de ter sofrido um 
gol de forma bizarra nos pri-
meiros minutos. Esse é o tipo 
de detalhe que ajuda a contar 
o enredo ao redor da liderança 
atleticana.

Saldo de sete pontos
Após 28 rodadas, 13 times 

conseguiram tirar pontos de 
Flamengo ou Atlético-MG. 
Comparando o desempenho 
desses dois candidatos ao 
título com os oponentes 
que os fizeram tropeçar, 
dá para perceber um saldo 
de sete pontos a favor do  
time mineiro.

O Flamengo, por exemplo, 
perdeu os dois jogos que fez 
contra o Fluminense. Somou 

zero ponto perante o Tricolor. 
O Atlético-MG pelo menos ar-
rancou um empate na partida 
pelo primeiro turno e ainda 
tem outra por fazer.

Contra o Cuiabá, o Galo 
venceu os dois jogos. O Fla 
empatou um e ganhou outro. 
Em mais esse paralelo, são 
dois pontos a mais para o 
atual líder do Brasileirão. 
Para completar, o Galo ainda 
venceu o Rubro-Negro no 
confronto direto do primeiro 
turno, o que aumenta a dis-
tância entre eles.

Mérito do Atlético-MG foi 
segurar a distância em mo-
mentos em que o tropeço 
estava rondando ambos os 
lados. Na data Fifa de ou-
tubro, por exemplo, ambos os 
times somaram sete pontos 
nos três jogos que fizeram. Ou 
seja, o empate do Galo com a 

Chapecoense coincidiu com 
o empate do Flamengo com o 
Red Bull Bragantino.

Dos 13 times, o saldo de 
pontos do Atlético-MG em 
relação ao Flamengo só é 
menor em quatro enfrenta-
mentos: América-MG, For-
taleza, São Paulo e Cha-
pecoense. Isso pode mudar 
porque há casos em que os 
dois times ainda precisam 
fazer o duelo do segundo 
turno contra o adversário em 
questão. O Fla, por exemplo, 
nem enfrentou o Atlético-
-GO ainda. O Galo ainda não 
jogou contra o Grêmio.

O calendário é um ingre-
diente relevante nesse con-
texto. Um mau momento pode 
ter mais peso, já que a tabela 
do Flamengo em novembro 
tem jogos mais encavalados 
que o normal.

Jair comemora gol 
da vitória atleticana 

diante do Cuiabá

Pedro Souza/Atlético

Vinícius Júnior foi um 
dos destaques na vitória 
merengue sobre o rival, 
catalão, domingo

Real Madrid/Divulgação
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A cada olhada que o tor-
cedor do Atlético-MG dá na 
classificação do Campeonato 
Brasileiro, rodada após ro-
dada, aparecem mais motivos 
para acreditar que o título 
finalmente voltará a ser con-
quistado após um jejum de 
quase 50 anos.

Mesmo quando acontecem 
eventuais tropeços, a res-
posta do time não demora a 
aparecer. E isso foi visto, em 
uma escala de tempo muito 
menor, na vitória por 2 a 1, 
de virada, sobre o Cuiabá, 
pela 28ª rodada. O resultado 
deixou o Atlético-MG com 11 
pontos a mais que o Forta-
leza, segundo colocado.

O principal perseguidor 
ainda é o Flamengo, pois o 
rubro-negro tem dois jogos a 
menos. No papel, a distância 
atual é de 13 pontos, e os 
dois times fazem confronto 
direto na próxima rodada, 
sábado (30), às 18h (de MS), 
no Maracanã. Se o Fla vencer 
as duas partidas atrasadas 
e o duelo face a face com 
o Galo, a distância diminui 
para quatro pontos.

Mas é interessante observar 
a diferença de como os dois 
times “negociaram” os pontos 
com os adversários que até o 
momento conseguiram fazer 
com que eles tropeçassem no 
campeonato. Isso se aplica, 
por exemplo, ao Cuiabá. Na se-

A vitória por 2 a 1 do Real 
Madrid sobre o Barcelona, 
domingo (24), pelo Campeo-
nato Espanhol, fez com que o 
time merengue chegasse ao 
quarto triunfo seguido sobre 
o rival, o que não acontecia 
há 56 anos. O resultado teve 
importante participação bra-
sileira – titulares, Vinícius 
Júnior e Rodrygo tiveram 
atuações elogiadas.

A última vez que o Real 
Madrid conseguiu uma se-
quência tão longa de triunfos 
sobre o Barcelona foi na 
década de 1960. Entre 1962 
e 1965, os merengues ven-
ceram “El Clásico” sete vezes 
consecutivas.

Antes de engatar a série 
de bons resultados sobre o 
Barça, o Real ficou um tempo 
sem vencer o rival. De 23 de 
dezembro de 2017 a 18 de de-
zembro de 2019, os catalães 
acumularam quatro vitórias 
e três empates contra os 
merengues.

A partida teve emoção até 

o fim. Dos três gols, dois 
foram marcados nos acrés-
cimos do segundo tempo, com 
Lucas Vázquez (Real Madrid) 
e Agüero (Barcelona). Depois 
do jogo, jornais espanhóis 
elogiaram os brasileiros Vi-
nicius Junior e Rodrygo.

O Marca exaltou a forma 
com que o camisa 20 conse-
guiu criar dificuldades para 
o setor defensivo do Barça. 
“Vinicius brilha diante de um 
Barça que cai no desânimo. 
Vinicius, o brasileiro inspi-
rado, abusou de Mingueza.”

Já o As destacou o en-
tendimento de Vinicius e 
Rodrygo dentro de campo. 
Os dois brasileiros também 
foram titulares na goleada 
por 5 a 0 sobre o Shakhtar 
Donetsk, terça-feira, pela 
Liga dos Campeões.

As duas equipes voltam a 
campo por La Liga amanhã. 
O líder Real Madrid recebe o 
Osasuna, e o nono colocado 
Barcelona visita o Rayo Val-
lecano. (UOL/Folhapress)

mana passada, o time segurou 
o empate com o Flamengo no 
Maracanã. Mas o Atlético-MG, 
diferentemente, conseguiu re-
agir, apesar de ter sofrido um 
gol de forma bizarra nos pri-
meiros minutos. Esse é o tipo 
de detalhe que ajuda a contar 
o enredo ao redor da liderança 
atleticana.

Saldo de sete pontos
Após 28 rodadas, 13 times 

conseguiram tirar pontos de 
Flamengo ou Atlético-MG. 
Comparando o desempenho 
desses dois candidatos ao 
título com os oponentes 
que os fizeram tropeçar, 
dá para perceber um saldo 
de sete pontos a favor do  
time mineiro.

O Flamengo, por exemplo, 
perdeu os dois jogos que fez 
contra o Fluminense. Somou 

zero ponto perante o Tricolor. 
O Atlético-MG pelo menos ar-
rancou um empate na partida 
pelo primeiro turno e ainda 
tem outra por fazer.

Contra o Cuiabá, o Galo 
venceu os dois jogos. O Fla 
empatou um e ganhou outro. 
Em mais esse paralelo, são 
dois pontos a mais para o 
atual líder do Brasileirão. 
Para completar, o Galo ainda 
venceu o Rubro-Negro no 
confronto direto do primeiro 
turno, o que aumenta a dis-
tância entre eles.

Mérito do Atlético-MG foi 
segurar a distância em mo-
mentos em que o tropeço 
estava rondando ambos os 
lados. Na data Fifa de ou-
tubro, por exemplo, ambos os 
times somaram sete pontos 
nos três jogos que fizeram. Ou 
seja, o empate do Galo com a 

Chapecoense coincidiu com 
o empate do Flamengo com o 
Red Bull Bragantino.

Dos 13 times, o saldo de 
pontos do Atlético-MG em 
relação ao Flamengo só é 
menor em quatro enfrenta-
mentos: América-MG, For-
taleza, São Paulo e Cha-
pecoense. Isso pode mudar 
porque há casos em que os 
dois times ainda precisam 
fazer o duelo do segundo 
turno contra o adversário em 
questão. O Fla, por exemplo, 
nem enfrentou o Atlético-
-GO ainda. O Galo ainda não 
jogou contra o Grêmio.

O calendário é um ingre-
diente relevante nesse con-
texto. Um mau momento pode 
ter mais peso, já que a tabela 
do Flamengo em novembro 
tem jogos mais encavalados 
que o normal.
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da vitória atleticana 
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dos destaques na vitória 
merengue sobre o rival, 
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Um dos maiores clássicos do futebol mundial ganhou 
um capítulo histórico no domingo (24). No estádio do 
Manchester United, o Old Trafford, o Liverpool venceu os 
donos da casa por 5 a 0, e igualou sua maior goleada em 
toda a história contra o rival. O nome do jogo foi o egípcio 
Mohamed Salah, visto por muitos como melhor jogador 
do mundo neste momento. O camisa 11 do Liverpool deu 
o passe para o primeiro gol, de Keita, aos cinco minutos 
de jogo, e marcou outros três – ultrapassou Drogba e 
tornou-se o africano mais goleador da história da Premier 
League. Diogo Jota completou o marcador. Salah balançou 
as redes pelo 10º jogo seguido. Em 12 partidas disputadas 
na temporada 2021/22, tem 15 gols. Não marcou em apenas 
um duelo. (Folhapress)

Aparecidense-GO e ABC-RN começaram a disputa pela 
vaga na final da Série D do Brasileirão no domingo (24). No 
Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), as 
equipes se enfrentaram pela ida da semifinal e fizeram um 
jogo movimentado, com vitória do Camaleão por 4 a 2, de 
virada. Com o resultado, o time goiano vai com vantagem para 
o confronto da volta, domingo (31), no Frasqueirão, em Natal 
(RN). Sábado, Atlético Cearense-CE e Campinense-PB fizeram 
um jogo equilibrado no estádio Domingão, em Horizonte (CE), 
e empataram em 1 a 1. Com tudo igual, quem vencer o jogo da 
volta avança para a final. Um novo empate leva a decisão para 
os pênaltis. Águia e Raposa voltam a se enfrentar sábado (30), 
em Campina Grande (PB). (Com site da CBF)

O holandês Max Verstappen, 24 anos, levou a melhor no 
duelo contra o britânico Lewis Hamilton, 36, e venceu o GP 
de Austin, nos Estados Unidos, domingo (24). Hamilton ficou 
em segundo lugar e viu o adversário aumentar sua vantagem 
para 12 pontos (287,5 contra 275,5) na liderança do Mundial 
de Pilotos, a cinco corridas para o fim da temporada. O 
mexicano Sergio Pérez, em terceiro, garantiu um bom fim 
de semana para a equipe Red Bull. A disputa entre os dois 
líderes começou quente antes mesmo da corrida. Durante um 
dos treinos de sexta-feira, os dois entraram juntos em uma 
curva e ficaram lado a lado durante toda a reta principal, até 
que Hamilton ultrapassou o rival. Verstappen ficou revoltado. 
Mostrou o dedo do meio para o adversário e, no rádio, o 
chamou de “estúpido” e “idiota”. (Folhapress)

Salah joga em ritmo de melhor do mundo 

Aparecidense sai na frente em semi da Série D

Verstappen amplia liderança para Hamilton

5h05
SporTV - Amistoso Feminino: 
Austrália x Brasil 

10h05
FOX Sports - Eliminatórias da 
Copa do Mundo Feminino: 
Alemanha x Israel 

12h30
ESPN - Copa da Alemanha: 
Babelsberg x RB Leipzig

13h45
Bandsports - Euroliga de 
Basquete: Fenerbahçe x 
Barcelona 

14h15
SporTV - Brasileiro Sub-20: 
Flamengo x Vasco 

14h45
ESPN BR - Copa da Liga Inglesa: 
Arsenal x Leeds United 
ESPN - Italiano: Milan x Torino 

15h30
ESPN2 - Espanhol: Villarreal x Cádiz 

16h15
FOX Sports - Taça da Liga de 
Portugal: Sporting x Famalicão

18h
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: CRB x Coritiba 
ESPN - NBB: Bauru x Franca 

20h
ESPN - MLB: Houston Astros x 
Atlanta Braves (World Series, 
jogo 1) 
ESPN - NHL: Vegas Golden 
Knights x Colorado Avalanche

20h30
FOX Sports - Pré-Copa do 
Nordeste: Botafogo-PB x Vitória 

22h38
FOX Sports - MLS: Los Angeles 
FC x Seattle Sounders FC

Veja na TV Às 20h30, no SporTV e Premiere, Goiás x 
Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro Série B

Vitor Silva/Botafogo

Fonte: Esporte e Mídia

Série B Ginástica

Vôlei de praia

Botafogo tem 93% de chance 
de subir, calcula universidade

Rebeca Andrade 
agradece torcida 
no Mundial 

Open começa com presença 
constante de MS no pódio
Com um ouro 
e dois bronzes, 
Victoria e Talita 
estiveram entre 
os primeiros em 
pelo menos uma 
das três etapas

Tainá e Vic foram 
medalha de 
bronze da terceira 
etapa do Circuito 
Brasileiro, no Rio 

William Lucas/Inovafoto/CBV
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Rebeca Andrade usou suas 
redes sociais para agradecer o 
carinho e a torcida durante sua 
participação no Mundial de Gi-
nástica Artística que aconteceu 
em Kitakyushu, no Japão.

Rebeca escreveu em seu Ins-
tagram: “Muito obrigada ga-
lera... voltando pra casa muito 
orgulhosa e grata por mais uma 
vez mostrar que tudo é possível! 
As falhas estão aí para nos 
mostrar que somos fortes e as 
conquistas para mostrar que 
tudo é possível e vale a pena! 
Orgulho de representar o Brasil 
e fazer história por vocês e por 
mim! Deus é bom!”.

A ginasta brasileira fez his-
tória mais uma vez ao con-
quistar duas medalhas, sendo 
uma de ouro e uma de prata, na 
competição. Rebeca venceu a 
disputa por aparelhos no salto, 
repetindo o feito dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, e ficou na 
segunda colocação nas barras 
assimétricas – nas Olímpiadas 
ela foi prata no individual geral.

Rebeca é a segunda brasileira 
a se tornar campeã mundial na 
ginástica artística – Daiane dos 
Santos foi a primeira no Mundial 
de 2003. Além disso, nunca uma 
atleta havia ganho duas meda-
lhas em um mesmo Mundial, 
muito menos no mesmo dia. 
(Com Olhar Olímpico)

O Botafogo entra em 
campo nesta terça-feira (26), 
às 20h30 (MS), no estádio 
Serrinha, em Goiânia (GO), 
pela 32ª rodada do Campe-
onato Brasileiro da Série B.  
Segundo um estudo do De-
partamento de Matemática da 
UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais), as chances 
do acesso para o Alvinegro 
carioca seguem altas.

O estudo diz que o líder Co-
ritiba tem 96,9% de chances 
de disputar a Série A na 
próxima temporada. O vice 
Botafogo tem 93,6%, e o Avaí 
está com 83,1%. Já a situação 
do Vasco na Segundona não é 
das melhores. 

Segundo os dados da 
UFMG, a equipe de São Ja-
nuário tem 12,9% de chances 
de retornar à elite do futebol 
nacional. Na última rodada, 
o Vasco empatou com o Náu-
tico por 2 a 2 e, atualmente, 
ocupa a sexta colocação na 
tabela de classificação, com 
47 pontos.

O Cruzeiro, que está na 
Série B desde a temporada 
2020, corre sérios riscos de 
ficar mais um ano na segunda 
divisão. Ainda de acordo com 
o estudo da universidade, 
a agremiação mineira tem 
apenas 0,013% de subir para 
a Série A do Campeonato 
Brasileiro. Na sexta-feira, a 

equipe perdeu para o Avaí 
por 1 a 0 e, hoje, está na 12ª 
posição da classificação.

À frente do sexto colo-
cado Vasco, Goiás e CRB 
também estão com boas 
chances de chegar à Série 
A: 66,3% e 32,4%, respecti-
vamente. A 32ª rodada da 
Série B começou domingo 
com vitória do Vila Nova-GO 
sobre o Brusque-SC por 3 a 

2, fora de casa. O clube de 
Goiânia é o próximo adver-
sário do Aquidauanense na 
Copa Verde, pelas quartas 
de final, fase que começa 
quinta-feira (28). 

Pela segunda divisão, 
além de Goiás x Bota-
fogo, ainda jogam hoje 
CRB x Coritiba, às 18h, 
em Maceió (AL). (LS, com 
UOL/Folhapress)

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

CLASSIFICAÇÃO

       TIME                 PG   J   V   E  D GP GC SG
  1 Coritiba 57 31 16 9 6 39 24 15
  2 Botafogo 55 31 16 7 8 45 27 18
  3 Avaí 53 31 15 8 8 36 25 11
  4 Goiás 52 31 14 10 7 37 24 13
 5 CRB 50 31 13 11 7 40 33 7
  6 Vasco 47 31 13 8 10 38 34 4
  7 Guarani 46 31 12 10 9 43 35 8
  8 CSA  45 31 13 6 12 36 31 5
 9 Náutico 45 31 12 9 10 40 39 1
10 Vila Nova 42 32 10 12 10 27 27 0
11 Sampaio Corrêa 40 31 10 10 11 33 34 -1
12 Cruzeiro 39 31 8 15 8 36 36 0
13 Remo 38 31 10 8 13 25 33 -8
14 Operário-PR 38 31 10 8 13 26 35 -9
15 Ponte Preta 37 31 9 10 12 31 34 -3
16 Brusque 35 32 10 8 14 33 46 -13
17 Londrina 32 31 7 11 13 22 36 -14
18 Vitória 32 31 6 14 11 23 26 -3
19 Confi ança 31 31 8 7 16 32 42 -10
20 Brasil de Pelotas 20 31 3 11 17 18 39 -21 

Série ABRASILEIRÃO

Luciano Shakihama

A disputa do terceiro lugar 
entre as duplas de Victoria 
e Talita, ainda no sábado 
(23), da etapa do Circuito 
Brasileiro Open de Vôlei de 
Praia, encerrada no domingo 
(24), evidenciou a boa largada 
das jogadoras sul-mato-gros-
senses na temporada 2021. 

Vic, ao lado de Tainá (SE), 
ganhou a medalha de bronze 
no fim de semana ao su-
perar Talita, que joga por 
Alagoas, e Rebecca (CE), por 
2 sets a 0, parciais de 21/18, 
e 23/21. Desse modo, nas três 
primeiras etapas do Circuito 
Open deste ano, uma sul-
-mato-grossense esteve pre-
sente no pódio do torneio 
feminino.

No começo deste mês, dia 
10, a equipe da aquidaua-
nense Talita é quem foi a 
terceira colocada. E, na aber-
tura do Circuito, a parceria 
que debuta este ano surpre-
endeu ao conquistar o ouro, 
ao derrotar as fluminenses 
Bárbara e Carolina, em 25 
de setembro, por dois sets a 
zero (21/18, e 21/15). Nesses 
dois torneios, Tainá e Vic pa-
raram nas quartas de final, e 
ficaram muito próximas das 
semifinais. 

No último fim de semana, 
na arena montada na na Es-
cola de Educação Física do 
Exército (EsEFEx), no Rio de 

Janeiro (RJ), palco de todas 
as partidas até agora da 
competição, Talita e Rebecca 
perderam por 2 a 0, parciais 
de 14/21 e 16/21,  para Duda 
(SE), e Ágatha (PR), que se 
sagraram campeãs da etapa. 

Já Victoria e Tainá caíram 
também na semifinal para 
as nativas Bárbara e Carol 
Solberg, por 11/21 e 19/21.  O 
terceiro lugar foi comemo-
rado pela atleta nascida em 
Ivinhema, município a 290 km 
de Campo Grande. “Demais! 
Agora continuar trabalhando 
que daqui duas semanas 
já tem etapa em Itapema”, 
postou Vic, em rede social, 
de olho na próxima disputa 
nacional, a penúltima do Cir-

cuito. Tanto ela como Talita 
treinam e moram fora de Mato 
Grosso do Sul. 

No masculino, a melhor 
posição entre representantes 
do Esfado foram dois quarto 
lugares, com Arthur, que joga 
com Adrielson (PR), na se-
gunda etapa, e de Saymon, 
parceiro de Oscar (RJ), na 
primeira. No último fim de se-
mana, o campo-grande parou 
nas quartas de final. 

Cuiabá receberá etapa mês que vem
A quinta e última etapa 

desta temporada do Circuito 
Open será em Cuiabá, de 
acordo com a CBV. Será a 
sexta vez que a capital mato-
-grossense receberá uma dis-

puta do principal circuito de 
vôlei de praia nacional. A 
última foi em 2019, quando en-
cerrou um hiato de sete anos, 
e teve Vic e Tainá no pódio, 
com a terceira posição, atrás 
apenas das duplas Bárbara/
Fernanda Berti (vice), e Ana 
Patyícia/Rebecca (campeãs).

Campo Grande, segundo a 
CBV,  já foi palco do evento em 
14 oportunidades. A última, 
em novembro de 2018, e o me-
lhor resultado entre os com-
petidores nascidos no Estado 
foi de Talita, que, ao lado de 
Taiana (CE), ficou em quarto 
lugar. O pódio foi liderado 
por Ágatha/Duda, Bárbara/
Fernanda Berti e Maria Elisa/
Carol Solberg. 
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Grupo anônimo declarou ter retirado quatro 
animais de região afetada por vulcão Cumbre Vieja

MUNDO
La Palma

Sudão

Cães cercados por lava 
somem, e grupo deixa 
mensagem misteriosa

Exército atira em manifestantes em protesto contra golpe de Estado

À esquerda, imagem 
de um dos cães feita 
por Leales.org; à 
direita, três animais na 
lagoa cercada por lava

el.Diario/Reprodução

Livia Marra/Folhapress

Quatro cachorros que pas-
saram semanas cercados 
pela lava do vulcão Cumbre 
Vieja, na ilha espanhola de 
La Palma, foram retirados do 
local por um grupo anônimo. 
autointitulado Equipe A. O 
grupo deixou uma mensagem 
no tanque onde os cães de 
caça se refugiaram e afirma 
que eles estão bem. O destino, 
porém, é incerto, e protetores 
cobram informações sobre o 
paradeiro e o estado de saúde.

O desaparecimento dos ani-
mais ocorreu após ativistas e 
uma empresa articularem uma 
operação inédita para resgatar 
os bichos por drones, na semana 
passada. Durante um sobrevoo 
de teste, porém, os cães não 
foram avistados, mas a Aero-
camaras identificou pegadas 
humanas nas cinzas, uma área 
de risco. No local, foi deixada a 
faixa com os dizeres “Força, La 
Palma. Os cães estão bem”, e 
assinada por “A Team”.

Um dos motivos do resgate 
secreto seria escapar de puni-

ções, já que o acesso à área 
está bloqueado.

Os resgatadores se ar-
riscaram, embora medições 
apontem que a temperatura da 
lava ao redor do terreno tenha 
diminuído, permitindo caminhar 
ali. Após o sumiço, foi divul-
gado vídeo, também anônimo, 
em que cachorros se alimentam 
e aparentam estar bem.  A ONG 
Leales, no entanto, afirma que 
as imagens são anteriores à 
erupção e compara fotos dos 
animais extremamente magros 
enquanto estavam isolados e 

mais gordinhos, no vídeo.
A ONG cobra que sejam di-

vulgadas imagens atuais dos 
animais, com o jornal do dia 
para confirmar a data do re-
gistro. Outra dúvida é se eles 
estão com o tutor, que precisou 
abandonar o local às pressas 
devido à erupção, ou em algum 
abrigo. Os protetores querem 
saber ainda se os peludos estão 
recebendo atendimento veteri-
nário adequado.

No período em que ficaram 
isolados no tanque, os animais 
receberam alimentos por meio 

de um drone. O resgate plane-
jado com o equipamento seria 
uma operação sem precedentes, 
autorizada pelas autoridades.

A ideia era enviar um drone 
potente, equipado com rede 
e, assim, retirar cada um dos 
cães. Mas havia a expectativa 
de como seria a reação dos 
animais, que já estavam estres-
sados pela situação. 

Vulcão entra em colapso
O cone do vulcão Cumbre 

Vieja, em La Palma, na Es-
panha, entrou em colapso. Há 

novas frentes de lava e a ativi-
dade sísmica intensifica na ilha 
das Canárias. O vulcão entrou 
na sexta semana de erupção e 
sem sinais de abrandamento 
de atividade.

Entre a meia-noite de do-
mingo e as 8h de segunda, 
foram registrados 90 tremores 
com magnitude máxima de 3,7. 
O vulcão Cumbre Vieja entrou 
em erupção em 19 de setembro. 
Já destruiu pelo menos 2.100 
edifícios, e a lava cobriu em 
torno de  900 hectares. (Com 
RTP/Ag. Brasil)

O Ministério da Informação 
do Sudão disse, ontem (25), que 
membros das Forças Armadas 
atiraram contra manifestantes 
“que rejeitam o golpe de Estado 
militar” em Cartum, capital do 
país. O acesso à área está blo-
queado por blocos de concreto 
e por soldados há vários dias, 
acrescentou o mesmo ministério 
no Facebook.

As Forças Armadas do Sudão 
prenderam várias autoridades 
civis, inclusive o primeiro-mi-
nistro Abdallah Hamdok, pela 
recusa a apoiar um “golpe de 
Estado”, anunciou o Ministério 
da Informação, após semanas 
de tensões entre militares e 
civis, que compartilham o poder 
desde 2019.

“É um golpe de Estado mi-

litar”, denunciou a Associação 
de Profissionais, uma das orga-
nizações que liderou a revolta 
de 2019 que acabou com 30 anos 
de ditadura de Omar Al Bashir 
nesse país do leste da África, um 
dos mais pobres do mundo.

Em Cartum, manifestantes se 
aglomeraram nas ruas e quei-
maram pneus para protestar 
contra as detenções. Ao mesmo 

tempo, homens de uniforme mi-
litar bloquearam as estradas 
principais que levam à capital e 
à cidade vizinha de Omdurman. 

Muitos manifestantes se-
guiam para o principal avenida 
do centro de Cartum, onde os 
simpatizantes do governo civil 
organizaram na quinta-feira 
passada uma demonstração de 
força, com gritos de “revolução”, 

para rejeitar o que já chamavam 
de “golpe de Estado em curso”.

Transição precária
O gabinete do primeiro-mi-

nistro sudanês convocou seus 
compatriotas a saírem às ruas. 
“Estimulamos o povo sudanês 
a protestar utilizando todos os 
meios pacíficos possíveis (...) 
para recuperar sua revolução 

das mãos dos ladrões”, declarou 
a assessoria do premiê, em um 
comunicado.

O Sudão enfrenta uma tran-
sição política precária, marcada 
por divisões e lutas de poder 
desde a queda de Bashir em abril 
de 2019. Desde agosto, o país 
está sob o comando de uma ad-
ministração cívico-militar. (UOL/
Folhapress)
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Estado lidera casos de estupro e estupro de vulnerável no país, conforme levantamento nacional

Projeto oferece atendimento psicossocial para 
vítimas de estupro em Mato Grosso do Sul

Rede estadual de ensino do Rio de Janeiro retorna às aulas 
100% presenciais, após sete meses em formato híbrido

Patricia Pamplona e  
Mathilde Missioneiro
Folhapress

Há dez anos, a psicanalista 
Viviane Vaz recebeu de uma 
conhecida da igreja batista 
que frequentava em Campo 
Grande uma lista de nomes: 
eram dez mulheres que se 
prostituíam para sobreviver e 
recebiam cestas básicas como 
ajuda de custo.

A responsável pelo projeto, 
Rosankelly Lopes, estava do-
ente e queria que a iniciativa 
fosse mantida.

Ao conversar com as mu-
lheres atendidas, Viviane 
percebeu um ponto comum: 
o abuso sexual na infância. 
“Todas tinham algum tipo de 
histórico que as levou para 
esse caminho não por uma 
escolha delas, mas por um 
entendimento de que era para 
aquilo que elas serviam, como 
se fossem um objeto de satis-
fação para o outro.”

Em dois anos, o hoje bati-
zado Projeto Nova passou a 
oferecer tratamentos psicoló-
gicos em parceria com a Uni-
versidade Católica Dom Bosco. 
De lá para cá, a iniciativa 
evoluiu para um atendimento 
psicossocial de longo prazo 
que conta com diferentes abor-
dagens, como oficinas de corte 
e costura e culinária e cursos 
de defesa pessoal.

Gabriela (todos os nomes 
foram trocados para preservar 
as identidades), 37, e sua filha, 
que sofreu abuso quando 
era criança, estão nas aulas 
que trabalham movimentos 
de artes marciais. Antes de 

chegar ao projeto, a jovem 
de 16 anos havia tentado se 
matar três vezes. “Ela dizia 
que quando tivesse 15 anos 
não ia mais viver.”

As duas relatam que as 
aulas têm impacto importante 
na disciplina e na paciência. 
O instrutor Murillo Rivarola, 
que ministra o curso semanal, 
pede às mulheres que tentem 
canalizar a raiva e os sen-
timentos ruins para a hora 
da luta. “É para deixar tudo 
dentro do tatame.”

Os outros cinco filhos de 
Gabriela também são aten-
didos pelo Projeto Nova, que 
investe na integração familiar, 
como forma de fortalecer os 
vínculos em casa, além de 
trabalhar a fobia social, muito 
comum entre as vítimas.

A filha de Gabriela, por 
exemplo, não fazia ami-
zades nem tirava fotos, pois 
se achava feia. Agora, aos 
poucos, apesar da timidez, 
passou a se arrumar. A his-
tória é similar à da filha de 
Sheila, 32, que também sofreu 
abuso na infância e tentou sui-
cídio. “Era uma menina muito 
fechada, acanhada, quase não 
falava. Hoje já se abre mais, 
não quer ficar sem vir ao pro-
jeto”, diz Sheila.

As oficinas de corte e cos-
tura, que Gabriela e Sheila 
frequentam, começaram para 
distrair as mães, que levavam 
as crianças para o atendi-
mento psicológico. “Quando 
a criança vem para o trata-
mento, a mãe fica nervosa”, 
explica a educadora social 
Otília dos Santos. “Elas vêm 
muito fragilizadas, com au-

Akemi Nitahara
Agência Brasil

A rede estadual de ensino 
do Rio de Janeiro retornou 
ontem (25) às aulas 100% 
presenciais. Desde março, o 
sistema de ensino na Se-
educ (Secretaria de Estado 
de Educação) estava híbrido, 
com aulas presenciais e re-
motas. No ano passado, as 
aulas foram apenas remotas 
por causa da pandemia de 
COVID-19.

Em coletiva de imprensa, 
o secretário estadual de 
Educação, Alexandre Valle, 
informou que a direção das 
escolas tem procurado os 
estudantes que não estão 
frequentando as aulas e que 
a Seeduc anunciará nos pró-
ximos dias um grande pro-
grama de busca ativa para 
evitar a evasão escolar.

“As nossas diretoras, a 
todo momento, trabalharam 
em busca ativa para que 
nossos alunos retornassem 
às nossas salas de aulas, 
por meio de e-mails, de men-
sagens, de telefonemas, e, 
principalmente, indo buscar 
os alunos em sua residência. 
A partir dos próximos dias, o 
governo do estado apresen-
tará um grande programa 
de busca ativa que envolverá 
aproximadamente 9 mil mu-
lheres e 1,5 mil assistentes 
sociais.”

Valle lembrou que faltam 
apenas cerca de 60 dias para 

o fim do ano letivo, mas que 
esse período será importante 
para a secretaria identificar 
e corrigir problemas gerados 
pela pandemia.

“São 60 dias muito im-
portantes onde faremos o 
diagnóstico da realidade 
atual dos nossos alunos, onde 
poderemos traçar medidas 
pontuais e cirúrgicas pra que 
cada vez mais tenhamos esse 
resultado que todos nós de-
sejamos, alcançamos a edu-
cação do Rio de Janeiro, com 
investimentos em reforço, em 
recuperação, onde possamos 
fazer com que, apesar de 60 
dias apenas, o aluno possa ter 
o melhor aproveitamento”, 
explicou.

Segundo o secretário es-
tadual da Saúde, Alexandre 
Chieppe, o cenário epidemio-
lógico da pandemia está favo-
rável para o retorno às aulas 
presenciais.

“O cenário epidemiológico 
da COVID-19 hoje no Rio 
de Janeiro é bastante tran-
quilizador. Isso muito por 
conta da vacinação, que vem 
avançando de forma satisfa-
tória no estado. Hoje, nós já 
temos em torno de 60% da 
população vacinada com as 
duas doses e mais de 75%, 
com uma dose. Isso já reflete 
na queda dos indicadores. A 
tendência é que essa queda 
se consolide e se reflete no 
Mapa de Risco que a gente 
divulga semanalmente. Pela 
primeira vez, todas as regiões 

Crianças fazem aulas 
de defesa pessoal 
no Projeto Nova, em 
parceria com a UCDB

Mathilde Missioneiro/Folhapress

toestima baixa, às vezes só 
têm no pensamento aquilo que 
aconteceu.”

Ajuda na renda familiar
Mas as aulas acabam ser-

vindo também como forma de as 
mulheres completarem a renda 
familiar. No início da pandemia, 
por exemplo, elas aprenderam a 
fazer máscaras e conseguiram 
vender os produtos.

As vendas ajudam ainda a 
manter o projeto, que atende 
28 mulheres e 60 crianças. 
Bazares, eventos e doações 
individuais compõem 60% do 
orçamento. O restante vem de 
uma instituição mantenedora.

A estrutura atual inclui 

uma assistente administra-
tiva, duas educadoras sociais, 
uma estagiária de pedagogia, 
uma assistente social, uma 
supervisora de psicologia e um 
quadro de 12 psicólogos, além 
de estudantes da área, que 
atuam de forma voluntária.

Já a demanda por atendi-
mento ocorre tanto de forma 
espontânea, por indicação ou 
após palestras organizadas 
pelo projeto, como encami-
nhada pelo Poder Público, que 
por vezes não dá conta dentro 
do seu próprio sistema.

Um dos desafios é garantir 
a aderência ao tratamento, 
que costuma ser longo e requer 
encontros semanais. “Aqui é 
central, mas eles moram todos 
na periferia, tem família que 
me fala que gasta R$ 50 para 
vir”, conta Viviane.

Casos de estupros
As atividades principais não 

foram interrompidas durante 
a pandemia, mas a equipe já 
se prepara para o aumento 
da procura depois do fim das 
restrições impostas pela crise 
sanitária – em que muitas ví-
timas não puderam escapar da 
convivência com os agressores.

No Brasil, 85,2% dos casos 
de estupro são cometidos por 
conhecidos, segundo o Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública. “A cultura do estupro 
é muito enraizada no nosso 
país, em especial no Estado”, 
diz a coordenadora sobre 
Mato Grosso do Sul, que li-
dera estatísticas de estupro e 
estupro de vulnerável no país. 
“Existe muito essa crença de 
que o pai é dono como se fosse 
uma parte dos bens, então tem 
muitos casos de pais, avós, 
tios, padrastos que abusam.”

Vítimas ou testemunhas 
podem denunciar eventos de 
violência contra a mulher pelo 
Ligue 180 (basta teclar 180 
de qualquer telefone fixo ou 
celular). O serviço está dispo-
nível também por WhastApp, 
pelo número (61) 99656-5008, 
e pelo Telegram, no canal 
Direitoshumanosbrasilbot, 24 
horas por dia, incluindo sá-
bados, domingos e feriados. 
A ligação é gratuita.

Existe muito essa crença 
de que o pai é dono como 
se fosse uma parte dos 
bens, então tem muitos 
casos de pais, avós, tios, 
padrastos que abusam
Viviane Vaz, coordenadora do Projeto Nova

Faltando 60 dias para 
fim do ano letivo, aulas 
totalmente presenciais 
foram retomadas

Reprodução/Agência Brasil

do estado estão em amarelo, 
temos somente dois municí-
pios em laranja. No próximo 
mapa, poderemos ter alguns 
em verde.”

De acordo com ele, os pro-
tocolos sanitários não pre-
veem o fechamento da es-
cola em caso de registro de 
COVID-19 entre estudantes 
ou professores.

“A primeira recomen-
dação é: não se fecha es-
cola, caso aconteça algum 
caso. Identifica-se o aluno, 
isola-se o aluno, ele é en-
caminhado para o posto de 

saúde, e essa equipe do posto 
começa o monitoramento da-
queles indivíduos próximos 
daquele aluno. Obviamente, 
caso aconteça um surto, com 
vários casos secundários na-
quela escola, outras medidas 
poderão ser adotadas. Desde 
a suspensão daquela turma 
especificamente e o monito-
ramento dela, até a modifi-
cação de algum protocolo, em 
que pode ter havido algum 
erro”, disse.

Sindicato
O Sepe-RJ (Sindicato Es-

tadual dos Profissionais da 
Educação do Rio de Janeiro 
apresentou na semana pas-
sada para a Seeduc ques-
tionamentos sobre o retorno 
às atividades presenciais. 
O Sepe argumenta que a 
pandemia não acabou e que 
ainda existe risco de con-
tágio, apesar do avanço na 
vacinação.

“A direção questionou, 
ainda, os problemas estrutu-
rais de muitas escolas que não 
têm espaço físico adequado 
para receber um grande con-
tingente de pessoas na atual 

situação sanitária”, informa 
o Sepe-RJ. O sindicato ques-
tionou a interrupção abrupta 
da plataforma virtual, sendo 
que há garantias para que os 
servidores com comorbidades 
permaneçam no trabalho re-
moto até o fim de 2021.

O sindicato argumenta 
também que os estudantes 
ainda não completaram o 
ciclo de vacinação e que a 
decisão de retornar ou não 
à escola deve ser da família, 
e não uma imposição da Se-
educ. Segundo o Sepe-RJ, a 
direção do sindicato volta a 
se reunir com a secretaria no 
dia 28 e uma assembleia está 
marcada para o dia 30.

Rede municipal
Na rede municipal de en-

sino do Rio de Janeiro, o re-
torno das aulas presenciais 
sem rodízio de alunos começou 
no dia 18, com as turmas de 
pré-escola, 1º, 2º, 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e pro-
grama Carioca II.

A segunda fase da reto-
mada das aulas presenciais 
começou ontem, com o re-
torno das creches, classes 
especiais, EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) e 3º, 4º, 
6º, 7º e 8º anos do Ensino 
Fundamental.

Por causa da pandemia de 
COVID-19, as aulas presen-
ciais vinham ocorrendo em 
sistema de rodízio, com me-
tade da lotação das turmas 
em cada semana.



LA VIE EN ROSE
Gustavo Vargas lança trabalho iniciado em 2015 com releitura de Edith Piaf
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Beatriz Magalhães

Nome conhecido nas noites 
campo-grandenses, Gustavo Vargas 
faz releitura de música francesa, 
provando sua versatilidade, 
construída ao longo dos seus 21 
anos de carreira musical. O cantor 
e ator interpreta a música  “La 
Vie en Rose” em uma produção 
simples,  porém primorosa, lançada 
nas plataformas digitais. 

A gravação do material foi feita 
no café favorito de Gustavo, o 
Bourbon Café, e a produção por 
Lucas Cesar. “Foi tudo feito de 
maneira muito simples com meu 
videomaker Lucas Cesar pela sua 
produtora Lab Content 67 (@
labcontent67). Contamos também 
com a ajuda de amigos como Daniel 
Borges e outros convidados por 
eles, sem falar no apoio do Bourbon 
Café, do Eduardo, que cedeu o 
espaço para gravação. Tinha de 
ser lá, naquele sofá, que amo tanto. 
Fizemos toda a gravação em uma 
tarde. O Lucas é muito atencioso e 
conseguiu tirar o melhor de mim”, 
conta Gustavo.

Indendente
Sem muito orçamento disponível, 

Vargas contou com o auxílio de 
amigos para a produção e gravação 
do material. “Para a edição, como 
tenho uma experiência em criação 
de roteiros para teatro e vídeo, 
uma mente cinematográfica por 
assim dizer, sentei com Lucas e 
definimos juntos o corte das cenas. 
E generosamente, mutuamente, 
fechamos a edição”, relembra o 
artista.

Desde 2015
Entre 2012 e 2015 Gustavo 

Vargas foi pra Curitiba, onde tirou 
seu registro de ator e, durante 
este período, deu aula de voz 
para atores. “Me aprofundei em 
Edith Piaf para um espetáculo que 
nunca aconteceu. Aliás, o estudo 
da vida dela e o estudo de dança 
contemporânea, jazz musical, me 
abriram mundos incríveis.”  Além 
de estudar a fundo o canto, Vargas 
se dedicou também ao francês, 
idioma que já havia estudado para 
a graduação em Ciências Sociais, 
em razão do autor em que se 
especializou.

No fim de 2014 ele precisou 
retornar a Campo Grande em razão 
da depressão, e então recomeçar 

a carreira. “Desde então, este 
projeto ficou congelado, mas Piaf 
continuou sendo minha paixão, 
e me especializei no francês 
em razão do meu mestrado em 
Psicologia, seguindo a mesma 
orientação teórica com o mesmo 
autor: Cornelius Castoriadis, que é 
naturalizado francês mesmo sendo 
grego”, explica sobre seu retorno 
ao projeto. 

Referências
“Sou filho da Tropicália, com 

Janis Joplin, com Belchior e João 
Gilberto. Não me lembro de quando 
escutei Piaf pela primeira vez, 
mas, com certeza, meu irmão tem 
a ver com isso. Tudo de melhor 
que escutei na vida tem a ver 
com meu irmão Marcelo Vargas. 
A identificação com Piaf tem algo 
a ver com a alma, com a dor dela 
e depois com a biografia com as 
escolhas sexuais e a hipocondria”, 
explica. 

Gustavo conta que, quando 
canta, não procura ser fiel à 
cantora, buscando expressar o 
que está sendo dito, colocando a 
emoção do teatro nas palavras da 
cantora. De acordo com o cantor, 
a escolha por “La Vie en Rose” 
foi por tudo que ela representa. 
O intérprete detalha o sentido da 
música, que em tradução livre 
significa “uma vida em cor-de-
rosa”. “Essa música retrata o ato 
de entrega total e absoluta e aquilo 
a conforta [Edith Piaf] totalmente. 
Ficar em silêncio ou em companhia 
com um café, o que faz a tua vida 
ficar em cor-de-rosa? O que te 
preenche e traz a total confiança 
e harmonia? Quantas vidas você 
tem que passar para aprender a 
chegar a isso? Essa é a reflexão 
que eu gostaria que você fizesse 
com essa música”, instiga Gustavo.

Superando crises
Durante a pandemia, Gustavo 

conta que teve apoio da única 
casa que o manteve durante esse 
período. Contudo, a situação ainda 
precisava de certo improviso, 
foi quando Vargas começou a 
fazer abertura de aulas on-line e 
representações de produtos para 
poder conseguir se sustentar.

 “Em maio de 2021 eu contraí 
COVID-19 e infelizmente as 
consequências mentais foram tão 
desagradáveis quanto as físicas, 
contudo as físicas passaram, mas 

as mentais foram muito difíceis. 
Mesmo assim eu busquei ser 
bastante otimista e fiz bastante 
curso, me exercitei e procurei 
crescer. Mas depois da doença 
precisei retornar aos tratamentos 
mentais, que já havia parado a 
muitos anos. Estou ainda retornando 
aos poucos aos exercícios, o que se 
tornou uma referência em razão do 
meu emagrecimento de 50 kg sem 
bariátrica, somente com exercícios 
e dieta”, conta.

Nas redes sociais
O trabalho de retorno de Gustavo 

está disponível no YouTube e no 
Instagram e, segundo ele, estará 
disponível em breve no Spotify. 
“Criei um canal no YouTube, e para 
encontrar o material é simples 
e pode ser até mesmo pelo meu 
perfil do Instagram, pesquisando 
por @gustavovargasoficial. Na Bio 
é possível encontrar o link de 
acesso direto ao YouTube”, finaliza 
o artista.
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*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Mesmo com a queda do preço da arroba do boi no mer-
cado interno, alguns supermercados deram para ostentar 
suas picanhas como um dos produtos valiosos do momento. 
Muitos passaram a intensificar medidas de proteção com 
alarmes em embalagens, para evitarem furtos.

Os empresários Kátia Locatelli e Marcelo Souza. 

O atuante superintendente do Procon, Marcelo Salomão, e a esposa, 
Viviane Amendola da Motta. 

São João 
Paulo 
II, abençoe 
nossa terça-
feira e toda 
a semana 
que se inicia. 
Livre-nos 
do mal e 
fortaleça 
a nossa 
fé. Amém. 

O delegado de Polícia Civil Carlos Millan e a esposa, Promotora 
de Justiça, Daniela Guiotti.  

O empresário Jorge Abdul Ahad e a esposa Lu Orsi. 

GOSSIP

NOVOS TEMPOS

O VÍRUS, DE NOVO 

MESA VERDE  

EMPODERAMENTO

DOIS A DOIS

INCLUSÃO MENSTRUAL 
ALIADOS

LITERATURA

PENSAMENTO DO DIACONTAS GORDAS 

Os assuntos mais comentados no fim de 
semana pelos salões e saletas de Campo 
Grande ficaram em torno da separação de 
um casal que estava brilhando no topo dos 
emergentes. O caso corre em segredo de Jus-
tiça. A união parecia tão perfeita, que é até 
difícil de acreditar. 

E não é que o tal do coronavírus decidiu atacar 
novamente? Quando já se respirava a volta da nor-
malidade, com o número de casos desaparecendo 
em toda parte, eis que surge uma nova e ainda 
mais terrível variante da cepa Delta, a AY.4.2. 
Os cientistas já dizem que podem ser geradas ou-
tras e mais devastadoras. Ocorrências desse tipo 
de contaminação foram atestadas na Inglaterra, 
EUA, Rússia e Israel. 

O gerente nacional de hortifrúti do Comper/Fort, Marcos 
Freitas, e a coordenadora de controle de qualidade do Grupo 
Pereira, Deluilma Neves, aprovaram os pimentões que são 
produzidos na Fazenda Esperança e serão fornecidos aos su-
permercados da rede em Campo Grande. Idealizada e estru-
turada pelo Tribunal de Justiça de MS com recursos de penas 
pecuniárias, a fazenda é uma comunidade terapêutica para 
mulheres que fazem recuperação da dependência química.

As mulheres emplacam mais uma conquista: 
as empresas de segurança e vigilância que 
prestam serviços aos poderes públicos em Mato 
Grosso do Sul terão de reservar 20% de suas 
contratações a pessoas do gênero feminino. 
A lei, sancionada pelo governador Reinaldo 
Azambuja, resulta de um projeto do deputado 
estadual Felipe Orro. Ambos são do PSDB. 

Quatro candidaturas disputam a eleição suplementar 
em Bandeirantes. São dois homens e duas mulheres: 
o prefeito interino, Gustavo Sprotte (DEM), e o ex-
-vereador Celso Abrantes (PSD); a assistente social e 
ex-vereadora Zulene Diniz (PSDB) e a e presária Milene 
Paiva (PSC). Como se sabe, a JustiçaEleitoral cassou 
o mandato do prefeito Álvaro Urt (DEM), reeleito em 
2020. Sprotte, que era presidente da Câmara, assumiu o 
cargo até ser convocado o pleito suplementar, que se re-
alizará no dia 07 de novembro. 

Documento com a assinatura de 158 organizações e co-
letivos de mulheres chegou às mãos da senadora Simone 
Tebet (MDB/MS), protestando e pedindo a derrubada 
do veto de Bolsonaro (sem partido) ao projeto de distri-
buição gratuita de absorventes a mulheres e estudantes 
de baixa renda e encarceradas. Isso quando a sena-
dora sul-mato-grossense, para aguçar o mau humor bol-
sonarista, recebe, pela terceira vez, o prêmio Con-
gresso em Foco na categoria “Melhor do Senado”.

A candidatura de Zulene Diniz (PSDB), tendo como vice 
Marcelo Abdo (MDB), traz apoios do governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) e do ex-governador André Puccinelli 
(MDB). A de Celso Abrantes (PSD), que tem como vice o ex-
-vereador Welton Borges do PT, traz o apoio do prefeito da 
Capital, Marquinhos Trad, do senador Nelson Trad Filho e 
do deputado federal Fábio Trad, do PSD, e pelo PT, do 
ex-governador Zeca do PT e do deputado federal Vander 
Loubet. A do prefeito interino, Gustavo Sprotte (DEM), 
traz o apoio da ministra da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina. 

Instituições como a Academia Feminina de Letras e 
Artes de MS, a Academia Sul-mato-grossense de Letras e 
União Brasileira de Escritores de MS estão exultantes 
com a iniciativa do vereador Ronilço Guerreiro (Po-
demos). Foi ele quem levantou a ideia de propor a audi-
ência pública que debateu e defendeu a adoção de obras 
literárias de autores regionais na pauta curricular das 
escolas públicas do Estado. O parlamentar ganhou – se 
ainda não tinha – a admiração do segmento.

Quem quer reger a orquestra precisa dar as costas à plateia.O outubro tem sido pai e mãe para gente e empresas que 
estavam com patrimônio financeiro e imobiliário indisponí-
veis por força de decisão judicial. Uma canetada, decisão 
monocrática de magistrado do Tribunal de Justiça de 
MS, desbloqueou quase R$ 11 milhões do projetista do 
Aquário do Pantanal, o arquiteto Ruy Ohtake, e de sua 
empresa. Em outra canetada, a corte, por maioria, sus-
pendeu o bloqueio de R$ 94 milhões da CG Solurb.

Divulgação
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ESCÂNDALO
Os brutos também amam e os poderosos também batem. 

É o que promete revelar uma história real que está, por 
enquanto, abalada pelo tapete do poder. O que leva um 
homem, de família tradicionalíssima no mundo jurídico, a 
internar a companheira num hospício para encobrir a vio-
lência que ela sofria em casa? Coisa da Idade Média? Não, 
coisa de Campo Grande nos dias de hoje.

NA LEMBRANÇA 
O cantor e compositor Milton Nascimento completa, hoje, 

79 anos. Mineiro de criação e coração, mas nascido no Rio de 
Janeiro, desde 1967 encanta o País e o mundo com letras como 
“amigo é coisa pra se guardar/ no lado esquerdo do peito”. 
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UBE-MS realiza 33ª Noite 
da Poesia nessa sexta-feira

Shopping CGLiteratura

Piquenique e oficina de 
biscoitos são atrações 
para o dia do Halloween

Evento contará 
com palestra 
da autora Maria 
Gessy de Sales, 
e apresentação 
musical

Palestrante escreveu com 
Ziraldo o roteiro do filme “O 
Menino Maluquinho”, entre 
diversas outras obras

Divulgação

Marcelo Rezende

Na sexta-feira (29), às 19h, 
a UBE-MS (União Brasileira 
de Escritores) realiza a 33ª 
Noite da Poesia, tradicional 
evento literário realizado 
com o apoio da Prefeitura de 
Campo Grande, por meio da 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo). Con-
tando com todas as normas 
de biossegurança, este ano o 
evento inclui a apresentação 
do Quarteto de Cordas do ma-
estro Eduardo Martinelli, as 
performances de seis decla-
madores dos poemas vence-
dores em concurso nacional 
de poesias e a palestra de 
Maria Gessy de Sales “Refle-
xões sobre o fazer poético a 
partir da poesia de Manoel de 
Barros”. 

“Neste evento ocorre a pre-
miação dos poetas inscritos 
no Concurso de Poesia, reali-
zado previamente pela UBE-
-MS e que alcançou grande 
visibilidade não apenas no 
nosso Estado, mas em outros 
estados e também em outros 
países lusófonos. Recebemos 
este ano mais de 720 inscri-
ções”, apontou Sylvia Cesco, 
presidente da UBE-MS”.

Sobre a palestrante
Maria Gessy de Sales tem 

um vínculo muito forte com a 
Capital. Autora e organizadora 
do Teatro de Revista sobre os 
100 anos de Campo Grande. 
É autora do roteiro “Glauce 
Rocha, a Estrela Anunciada” 
para a TVE-MS e TVE-RJ. 

No plano nacional, escreveu, 
com seu amigo Ziraldo, os 
roteiros dos filmes “O Menino 
Maluquinho” e “Uma Profes-
sora muito Maluquinha”, além 
de ter construído uma sólida 
carreira de roteirista. Recen-
temente lançou o livro “Eu, 
Miguel de Cervantes – Memó-

rias”, fruto de uma pesquisa de 
mais de dez anos a respeito do 
escritor espanhol. 

SERVIÇO: 
A 33ª Noite da Poesia será 
realizada às 19h, na Esplanada 
Cultural, que fica na Av. Calógeras, 
3.065, Centro.

Doces ou travessuras? Uma 
das datas mais divertidas do 
ano está chegando e, no Sho-
pping Campo Grande, o Hallo-
ween é repleto de opções de 
lazer para a criançada apro-
veitar o melhor da festa, onde 
a imaginação e a criatividade 
estão liberadas. Além de ativi-
dades para os pequenos, toda 
a família ainda conta com uma 
promoção de descontos pro-
gressivos para compras feitas 
on-line.

No dia 29 de outubro, para 
animar a criançada, a Yuup 
Play, a Criamigos e a Alpha-
beto promovem o Piquenique 
de Halloween, uma atividade 
que contará com lanche, copo 
personalizado e sorvete. A me-
lhor parte é a caça aos doces, 
escondidos nas lojas partici-
pantes, o que torna a aventura 
ainda mais divertida. A brinca-
deira acontece das 19h às 21h, 
com ingresso a R$ 60.  Para 
completar a programação é 
possível criar um amiguinho 
personalizado e repleto de de-
talhes na Criamigos Oficina de 
Ursos, por R$ 100.

Para quem gosta de colocar 
a mão na massa, no dia 30 de 
outubro tem Oficina de Bis-
coitos Temáticos, com o chef 
Júnior Rodrigues. A oficina 
será no Clube Gourmet, às 18 
horas.  “A receita apresentada 
será de biscoito amanteigado, 
com recortes em forminhas te-
máticas de Halloween e glacê 
colorido para a criançada se 
divertir muito”, explica o chef, 
que iniciou na gastronomia aos 
12 anos, seguindo os passos da 
família. A oficina tem em torno 
de duas horas de duração e as 
vagas são limitadas.

As inscrições serão reali-
zadas por ordem de chegada. 

O evento é promovido pela 
Camicado e pelo Carrefour.

Se a programação está 
doce e divertida, nada melhor 
que completar a brincadeira 
com as tradicionais fantasias. 
Monstro ou princesa, bruxa ou 
super-herói, opções não faltam 
onde reinam a criatividade e a 
originalidade. 

Desconto e conforto
Além do conforto, a assis-

tente traz uma novidade em 
comemoração ao Halloween, 
com o desconto progressivo. 
Entre os dias 25 e 31 de ou-
tubro, quanto mais compras 
realizar, mais chances de 
obter descontos. Para R$ 200 
em compras, o desconto é de 
10%. Para compras de R$ 300,  
o desconto é de 15%. Se a 
compra for de R$ 400, o des-
conto é de 20% e se a compra 
for de R$ 500, o desconto é de 
30%. Com entrega grátis e taxa 
zero. Sem travessura e com 
muita praticidade.

Por meio do WhatsApp no 
número (67) 99215-8326, o 
cliente informa quais produtos 
está buscando e a assistente 
encontra os itens nas lojas do 
shopping e envia fotos das op-
ções e os valores para a apro-
vação do cliente. Após a es-
colha do produto, a assistente 
enviará um link via PagSeguro 
e, então basta escolher a forma 
de entrega, se por delivery ou 
drive-thru.

Para receber os produtos 
no mesmo dia, basta fazer 
os pedidos no WhatsApp até 
17h, lembrando que a entrega 
grátis é válida somente para 
a Capital. Para informações, 
acesse shoppingcampogrande.
com.br ou entre em contato 
pelo telefone (67) 3389-8008.
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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 25/10

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

Tendências para lidar com novas responsabilidades 
no trabalho e de priorizar planos que requeiram 
paciência para por em prática. Período tende a facilitar 
o esclarecimento de antigos assuntos e apagar 
ressentimentos com as pessoas que mais gosta. Há 
mais tendências para confidências e descobertas na 
vivência de seus relacionamentos mais próximos.

Assuntos materiais que envolvam justiça são propensos 
à esclarecimentos. Interesses culturais e filosóficos serão 
bem vindos para se compartilhar com as pessoas que 
gosta. Período propenso para contatos a distância e retomar 
relações de amizade. Cuidado de como se expressar com 
certos assuntos, pois estará propenso(a) a expor seus 
sentimentos com mais intensidade em suas relações.

O momento é pouco indicado para se envolver em 
negócios ousados e mais propenso para a revisão de 
parcerias e despesas que possui. Nas relações, será 
necessário agir de maneira compreensiva com a postura 
de algumas pessoas. Às vezes elas têm problemas que não 
sabemos. Em relacionamentos, o momento é indicado para 
retomar hábitos simples e prazerosos com quem gosta.

O trabalho traz propensões para esclarecimentos 
diante de relações e diplomacia para lidar com 
diferenças e mesmo concorrências que possa se 
envolver. Momento importante para esclarecer 
responsabilidades ao lado de familiares e mesmo 
na vida a dois. Decisões importantes e conversas 
esclarecedoras marcarão a vida amorosa.

A dedicação a pequenas despesas e burocracias 
deve ser valorizada até para que elas não se tornem 
problemas maiores. Período especial para cuidados 
com o corpo. Há tendências para tratar projetos que 
pretende realizar a longo prazo ou consolidar algo 
que há tempos desejava. A companhia das pessoas 
que mais gosta será vital para amenizar desgastes. 

Cuide para não agir de forma individualista diante 
das relações com quem possui mais vínculo afetivo. 
O momento é importante para observar as emoções 
de quem convive para não agir de forma evasiva 
ou inconseqüente ao se expressar. Nas relações 
de vínculo afetivo, é um momento de mais atenção 
com as coisas que disser.

Há tendências para lidar com ajustes materiais que 
envolvam o lar. Os assuntos materiais tendem a ser 
tratados com mais dedicação, principalmente para 
definir pendências e prioridades. Assuntos ligados 
a familiares também são propensos a tomar uma 
atenção extra. Deverá voltar a lidar com sentimentos 
que estavam adormecidos na vida amorosa. 

O momento é propenso para os estudos, tanto 
para o início de projetos como para algo que já se 
dedica. Período indicado para esclarecer questões 
ligadas a documentos, correspondências e a 
comunicação nas relações. Na vida amorosa, cuide 
para não se portar de maneira individualista e evite 
ignorar o estilo de quem está ao seu lado.

Procure ser paciente ao resolver assuntos materiais e 
atente-se à certas extravagâncias que pode ter no uso do 
seu dinheiro. É um momento especial para conversar sobre 
prioridades, valores e projetos ao lado das pessoas que 
mais convive para saber o quanto elas estão envolvidas 
para ajudá-lo(a). Procure superar antigos receios que 
tenham causado inquietação na vida amorosa.

Momento propenso(a) a dedicar mais disciplina a 
assuntos profissionais e obrigações de sua rotina. 
Situações importantes marcarão a relação com os 
amigos. Cuide para que tal postura não provoque 
desatenção com suas relações de maior vínculo. 
Tendências a retomar antigos assuntos e lembranças 
na vida amorosa. 

O envolvimento com causas coletivas é um tema 
que costuma mover nativos do seu signo e tende 
a ser mais intenso devido a algum assunto que 
desperte seu empenho. Tenha atenção para não 
agir com posturas anti-sociais que atrapalhem 
relações de amizade ou desagradem pessoas que 
tem vínculo afetivo.

Contatos diferentes e mesmo amizades deverão 
auxiliar com informações no trabalho. Mesmo 
em momentos de lazer e diversões, a vivência 
com amigos marcará situações que amenizem 
desgastes. Período propenso para esclarecer 
projetos na vida a dois. Quem estiver só deve se 
empolgar com paqueras.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Eric comenta com Maria Pia que teme perder 
o amor de Bebeth. Antônia pergunta a Sabine 
se ela acredita que Lígia pudesse fazer alguma 
coisa contra Mirella. Bebeth conversa com Eric. 
Lourenço ajuda Nelito a cuidar de Cíntia. Antônia 
comenta com Domênico que estranhou quando 
Sabine lhe disse que Lígia teve uma crise nervosa 
ao saber da morte de Mirella. Maria Pia reage 
a um deboche de Bebeth e confronta a menina. 
Nelito percebe um clima entre Cíntia e Lourenço. 
Bebeth pede a Sabine que demita Maria Pia e lhe 
ensine sobre os negócios.

Jade disfarça e Lucas vai embora sem que 
Nazira perceba. Maysa e Lucas conversam sobre 
amores e namorados. Ela acaba beijando-o. Albieri 
tenta fundir as células de Lucas com os óvulos 
de Deusa. Lobato entrega a Leônidas uma carta 
psicografada de Diogo, na qual ele avisa que irá 
reencarnar em breve. Depois de muitas tentativas, 
perder muitos óvulos, Albieri consegue o resultado 
esperado, fazer um clone. Abdul pressiona e Said 
avisa que se casará com Jade, mesmo contra a 
vontade de todos. Nazira começa a se meter na 
casa de Latiffa, que demonstra a sua preocupação. 

Zayla ameaça Samuel para Pilar. Cândida 
desconfia de Zayla. Dolores conforta Nélio pela 
suposta morte de seu pai, e Eudoro nota o ca-
rinho do rapaz por sua filha. Pilar se esconde de 
Samuel. Pedro conversa com Teresa sobre o ca-
samento de Isabel. Teresa confronta Isabel sobre 
sua relação com Luísa. Pilar desabafa sobre as 
ameaças de Zayla com a Madre. Augusto tenta 
se explicar para Leopoldina. Gastão beija Isabel. 
Tonico provoca Samuel ao falar sobre Zayla. Lota 
decide fazer um velório simbólico para Batista. 
Teresa expulsa Luísa da Quinta.

Gael cumprimenta Wallace, mas é destratado 
por ele. Henrique lamenta que Wallace tenha 
que perder a próxima luta. Heideguer entrega 
muito dinheiro para Wallace, que fica deslum-
brado. Cobra convida Lucrécia, Jade e Edgard 
para jantar. Heideguer pensa em usar a saúde 
de Dalva para aliciar Duca. Lucrécia se diverte 
comendo cachorro-quente com Edgard, Jade e 
Cobra. Lobão garante a Olavo que arrumará 
uma prova de que Gael está desobedecendo à 
ordem do juiz. Sol fica furiosa com Wallace por 
não aparecer em sua comemoração. 

Nicole pede desculpa para Dulce Maria, mas faz 
pouco caso. Flávio telefona para Murilo e diz que 
sabe aonde está sua filha. Flávio conta que irá re-
tornar mais tarde para dizer quanto quer em troca 
da informação. Estefânia conversa com Rosana e 
diz que precisam contar para Gustavo sobre quem 
é Nicole e sua família antes do casamento. Cecília 
chora ao saber através de Fabiana que Gustavo 
e Nicole farão uma festa de noivado. Zeca revela 
para o pai que gosta de Juju, mas que está confuso 
com seus sentimentos. Vitor irá jantar na casa de 
Gustavo, mas pede para cozinhar para eles. 

Maurílio acusa Marcão de ser seu cúmplice. 
José Alfredo orienta Maria Marta a dar continui-
dade a seu plano. Danielle tenta abrir o cofre de 
Maurílio. Pereira avisa ao delegado Tadeu que 
Marcão é cúmplice de Maurílio. Maria Marta 
procura Bruna. Marcão é preso. Bruna ajuda 
José Alfredo a abrir o cofre de Maurílio. Téo 
pensa em publicar a entrevista de Érika sobre 
Salvador. Salvador comemora a venda de seus 
quadros. Carmem entrega a Jonas o cheque de 
Orville. Maurílio revela para Danielle a senha de 
seu cofre. José Alfredo abre o cofre de Maurílio. 

Novelas Novelas Novelas 

A música “Batom de Cereja”, da dupla Israel & Rodolffo, que foi um dos hits da última 
edição do “Big Brother Brasil”, é a mais ouvida do ano na playlist Top Brasil do Spotify, que 
acaba de conquistar a marca de mais de seis milhões de seguidores. Com esses números, 
a seleção musical se torna a playlist mais ouvida do país. Composta apenas por artistas 
brasileiros, a Top Brasil inclui diversos gêneros como sertanejo, funk, pop, entre outros.

Aqui está a primeira foto do ator Danilo Grangheia 
caracterizado como o Roney de “Um Lugar ao 
Sol”, próxima novela inédita das nove, que estreia 
em novembro, na Globo. Na trama, o personagem 
usa uma tatuagem no antebraço esquerdo com o 
nome da mulher, Stephany, 
personagem interpretada 
pela atriz Renata Gaspar. 
Mas não se engane: Roney 
é um homem muito 
agressivo e ciumento. 
Será por meio da 
história do casal que a 
autora Lícia Manzo vai 
abordar a questão da 
violência doméstica. 
Escalada inicialmente 
para o elenco, Maria 
Flor chegou a gravar 
várias cenas na pele 
de Stephany. Com 
a descoberta da sua 
gravidez, a atriz precisou 
deixar a trama e foi 
substituída por Renata.

A polêmica está no ar. Assim como na versão original, 
“Verdades Secretas 2”, produção original do Globoplay, 
também tem mãe e filha dividindo o mesmo homem (papel 
de Kelner Macêdo). Na continuação da história escrita 

Hit do ‘BBB 21’, 
‘Batom de Cereja’, 
de Israel e Rodolffo, 
é a música nacional 
mais tocada do 
ano em plataforma

Danilo Grangheia usa tatuagem 
falsa para interpretar marido 
agressivo e ciumento na 
novela ‘Um Lugar ao Sol’

Mãe e filha modelo disputam 
o mesmo homem na trama

usa uma tatuagem no antebraço esquerdo com o 
nome da mulher, Stephany, 
personagem interpretada 
pela atriz Renata Gaspar. 
Mas não se engane: Roney 

gravidez, a atriz precisou 

por Walcyr Carrasco, Aline (Paula Burlamaqui) é uma ex-modelo que fazia “book rosa” 
na sua época de passarelas e ensaios fotográficos. Ela entrará em crise quando descobrir 
que sua filha, a jovem modelo Chiara (Rhay Polster), resolveu seguir pelo mesmo caminho. 
Como se não bastasse esse conflito, a mãe acaba roubando o namorado da filha. Paula se 
diz animada com o atual trabalho: “As minhas expectativas são as maiores possíveis. Fiquei 
muito envolvida com a primeira parte da trama. Os desejos, os amores, a ambição e o poder 
são ingredientes essenciais para um boa novela ou série”, diz Paula. 
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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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

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

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, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço 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  

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 

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   

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  

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 

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

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 

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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 

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 

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

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

ALUGO
3 quartos, sala, área 
de serviço , banheiro e 
cozinha. Av. Tiradentes 
258 - Bairro Taveiropolis . 
Frente vila militar . Valor R$ 
850,00. F: 99958-0773 

ALUGO R$ 650,00
na Rua Rodolfo Andrade 
Pinho, bairro Taveiropolis ,  
1 quarto,  uma sala,  uma 
cozinha , um banheiro,  1 
vaga para carro. F:  67 
98476- 6660. 

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

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 

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA 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

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

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

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

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

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 

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

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

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

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

VENDO LOJA COM-
PLETA

Em pleno funcionamento, 
contendo ponto comercial 
. Maiores informações pelo 
telefone +55 67 99243-
0135 Lazaro. 

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

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

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 

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Va-
lor R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:     mmincaro-
ne@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

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

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

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

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

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

GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br.

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.
br.

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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA + 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 1.0 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 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

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

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

FIESTA 1.0 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

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 

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

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

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

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

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

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 

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

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

 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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

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

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

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

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

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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 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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

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

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

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 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 Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

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

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO 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 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 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

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 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

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 
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

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

NISSAN MARCH, 1.6 
(FLEX) 2013/2014

Completo, prata, muito eco-
nômico. Com pneus novos 
e revisado. Documento ok, 
pronto para transferir. Valor 
28.000,00  F: 99982-1097

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 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

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 

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

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

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

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 

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

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

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

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

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

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

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

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Com-
pleto, Manual, 2005/2005, 
cor preta, ano 2005/2005, 
Valor R$ 27.500,00.  Aveni-
da Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br 

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

- INDÚSTRIA LOCALI-
ZADA NO INDUBRASIL 
(NÚCLEO INDUSTRIAL) 

OFERECE VAGAS:
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO - Experiência em: lan-
çamentos de notas fiscais, 
financeiro, faturamento. 
- Experiência mínima de 1 
ano função desejada. Obs. 

se não tiver experiência 
não mandar currículo. ANA-
LISTA DE SUPRIMENTOS/
ALMOXARIFADO. - Expe-
riência em compras/orça-
mento, controle e baixa de 
estoques. - Experiência em 
lançamentos de notas fis-
cais. - Conhecimento em 
informática. - Experiência 
mínima de 1 ano função de-
sejada. A empresa oferece: 
Salário compatível com a 
função, Ticket Alimentação 
e plano odontológico. De 
preferência que residam 
nas proximidades. E-mail: 
rh@quimicacentral.com.br 

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

AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM AMANDA

Cuido de idosos em resi-
dências ou hospitais, diá-
ria, fixo ou mensal, valores 
a combinar. Finalizando o 
curso técnico de enferma-
gem. Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
98140-0714

SERVIÇO DE FREE 
LANCE

Serviço de  FREE LANCER 
para pesquisa . Valor da diá-
ria R$ 100,00 ( livre de hos-
pedagem e alimentação, ter 
disponibilidade para viajar 
no interior de MS. Dias nor-
mais da semana,   sábado, 
domingo e feriados. Esco-
laridade: 2º grau completo. 
Se não enquadrar nesses 
critérios nem envie CURRÍ-
CULO. Enviar currículo com 
foto. Email: ( cpesq2021@
gmail.com) 

PROCURO EMPREGO
Estou a procura de um 
emprego mensal como 
empregada doméstica, dia-
rista e passo roupas preço 
a combinar tenho referên-
cias. Preferência Centro e 
bairros próximos a Av: Júlio 
de Castilho Contato: (67) 
99242-5459 Ana Lucia

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. 

OFEREÇO-ME COMO 
DIARISTA

Trabalho com limpeza pós-
-obras e residências, tenho 
referências. Capricho e 
responsabilidade Ligação 
e WhatsApp (67) 99161-
5130 Ana Paula

DIARISTA
Faço faxinas em residên-
cias, apartamentos, escri-
tório, salão comercial etc. 
Faxinas são a partir de R$ 
130,00. Tenho segundas, 
terça e quinta livre. Conta-
to: (67) 99806-7974 / (67) 
99874-3995 Viviane

CAMILA DIARISTA
Sou diarista com experi-
ência e referências, lavo, 
passo, faço limpezas em 
geral e diárias fixas. Aten-
do Campo Grande – MS  
Ligação e WhatsApp: (67) 
99316-8668 

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

 MECÂNICA E AUTO-
-ELÉTRICA

Trabalhamos com suspen-
são, freio, motor, câmbio, 
alternador, injeção eletrôni-
ca, troca de óleo, auto-elé-
trica, sistema common rail 
diesel. Ligações e WhatsA-
pp: (67)99193-4850 

MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

REVISÃO DE BICICLETA 
ELÉTRICA

Faço revisão e manutenção 
de bicicleta elétrica. Servi-
ço de qualidade e confian-
ça, para mais informações 
entre em contato. Ligação 
e WhatsApp (67) 99175-
9117 Sebastião 

LSL CALHAS
Fabricamos linha completa 
de calhas, rufos e pingadei-
ras. Orçamento sem com-
promisso. Especialista em 
vazamentos. 991094572 
Leandro

KM ESTÉTICA AUTO-
MOTIVA

Fazemos polimentos pro-
fissional, gariba, higieniza-
ção em banco de couro, 
tecido e teto, lavagem sim-
ples e lavagem completa. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99833-5549 Matheus

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

CORTADOR DE GRAMA
Trabalho com podas de 
árvores grandes e peque-
nas, remoção da sujeira, 
limpeza de terreno, limpeza 
de caixa d água, esgoto e 
caixa de gordura, limpeza 
de laje e serviços em geral. 
Faço nota fiscal Ligação 
e WhatsApp (67) 99103-
4016/ (67) 98220-8115 
Daniel 

SÍLVIO ARTES
Trabalho com pinturas resi-
dencial e pinturas decora-
tivas, marmorato, cimento 
queimado e 3D. Eficiência e 
Qualidade .Ligação e What-
sApp (67) 99184-3176 

REALINOX AÇO INOX 
POLIDO OU ESCOVADO
Fabricamos: bancadas, 
corrimão, escadas, guar-
da-corpo, centros, apara-
dores, moveis e diversas 
estruturas metálicas. Ave-
nida: Gunter Hans, 4134 
Setor Tijuca ao lado da 
Bem Car Fone: (67) 99849-
8236 

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 

PARÁ AUTO SERVICE 
SERVIÇOS AUTOMO-

TIVOS
Diagnóstico de injeção ele-
trônica, suspensão, freios, 
sistema airbag, direção 
elétrica e mecânica em ge-
ral, carros flex diesel leve. 
Rua: Padre Damião, 484 
Pioneiros Campo Gran-
de/ MS . WhatsApp: (67) 
98109-1288

MECÂNICA FÊNIX
Serviços especializados 
em automóveis e caminho-
netes, serviços de injeção 
eletrônica, suspensão, 
motor, câmbio e auto- elé-
trica. Rua: Emília Teodora 
de Souza, 416 Vila Ser-
radinho. WhatsApp: (67) 
99662-0979/ (67) 99682-
7363

LAVA JATO MS
Lavamos carros, motos, 
caminhões e tratores entre 
outros serviços. Emitamos 
Nota Fiscal Avenida: Ta-
mandaré, 4655 Vila Marli 
Contato: (67) 99249-2205/ 
(67) 99269-6050/ (67) 
99274-2938
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 GIRAU MÓVEIS PLA-
NEJADOS

Fazemos todos os tipos 
de móveis planejados, 
cozinha, quarto, sala, es-
critório, painéis em geral 
entre outros. Facebook: 
Girau Móveis Planejados 
Email: giraumoveis@gmail.
com Ligação e WhatsApp: 
David: (67)99164-7411  
Nelson Girau: (67)99211-
5535  

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

FUNILARIA E PINTURA 
AUTOMOTIVA 

Fazemos funilaria, poli-
mentos comum e também 
cristalizado, fazemos re-
toque, pinturas em geral, 
polimento de farol, pinturas 
de rodas, restauramos ro-
das esportivas e comuns. 
Faça já o seu orçamento 
via WhatsApp:  (67)99976-
0317 Fabrício  

TIGRÃO INJEÇÃO ELE-
TRÔNICA & MECÂNICA
Trabalhamos com injeção 
eletrônica, programação, 
codificação, conserto 
central, limpeza de bicos, 
senhas de chaves, sus-
pensão, freios, motor e 
câmbio. Email: incarro@
hotmail.com. Contato: (67) 
99265-7277 João Carlos 
(Tigrão) 

PINTURAS EM GERAL
Trabalho com grafiato, tex-
turas, ferragens, marmora-
to e massa corrida. Serviço 
de qualidade e eficiência 
Ligação e WhatsApp (67) 
99337-7181 Idílio

GAMA MÓVEIS PLANE-
JADOS

Cozinhas, quartos, salas 
ou instalações comercias. 
Consulte-nos. Orçamentos 
sem compromisso. What-
sApp:(67)99808-9771 

MV SERVIÇOS DE BU-
FFET CAMPO GRANDE/

MS
Equipe com: Churrasquei-
ros, Cozinheiros, Garçom 
e Auxiliares. Instagram: 
mvservicosdebuffetcgms 
Ligação e WhatsApp (67) 
99150-7373 Marcus Vi-
nícius

FUNIART MARTELINHO 
DE OURO

Funilaria e pintura, retoque 
express, troca de peças, 
polimento cristalizado, 
pinturas de moto em geral 
riscou! Amassou solução 
rápida e com qualidade 
Contato: (67) 99342-6114

MARCENEIRO MIGUEL 
BOGADO  

Trabalho com soluções 
rápidas em marcenaria no 
conforto da sua casa, faço 
concertos e reparos em fe-
chaduras, corrediças, rodí-
zios. Ligação e WhatsApp: 
(67)98113-0353 

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

Serviço de elétrica em ge-
ral, predial, residencial, in-
dustrial, montagem de qua-
dros elétricos, comandos 
elétricos, bombas de pis-
cina, irrigação, instalações 
de compressores, ligação 
de maquinaria na cidade, 
área rural etc. Ligações e 
WhatsApp:  (67)99883-
5236 

JF JARDINAGEM
Se precisar de manutenção 
no seu jardim posso resol-
ver, corto grama, árvores, 
murta, pingo d´ouro entre 
outros, replanto planta, 
planto grama, adubo seu 
jardim. Faça seu orça-
mento sem compromisso.  
Ligações e WhatsApp: 
(67)99252-0826

AROLDO PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
geral, Residencial e Predial. 
30 Anos de experiência, 
faça seu orçamento sem 
compromisso. Contato: 
(67) 99958-6073/ (67) 
99905-0191

PERFEKIT CAR EXCE-
LÊNCIA EM FUNILARIA 

& PINTURA
A qualidade em serviços de 
funilaria e pintura que seu 
automóvel precisa, com 
qualidade que você mere-
ce. Experiência de 25 anos 
bem perto de você. Rua: 
Manoel Joaquim de Morais, 
326 Jardim Leblon Contato: 
(67) 99306-4508 

MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL & PREDIAL

Trabalho com prestação de 
serviços em elétrica, me-
cânica, refrigeração, ins-
talação e manutenção em 
geral. Ligação e WhatsApp 
(67) 98465-0331 Juscelino

LUCIANO JARDINAGEM 
DELIVERY

Serviço de Paisagismo 
e manutenção em geral. 
Escolha seu vaso e suas 
plantas que eu monto e 
levo até você. Orçamento 
sem compromisso. Aceito 
cartão e PIX. Ligação e 
WhatsApp: (67)99257-
8117 Luciano 

HIDROJATO
Soluçoes técnica especia-
lizada em desentupimento 
com o exclusivo sistema 
de hidrojato F. 3362-0277/ 
3361-1724. www. limpa-
doracacique.com.br

ADEMIR AZULEJISTA
Instalação de porcelanatos, 
mármores, granitos, de pe-
ças de grandes formatos, 
acabamentos em geral, 
revestimentos para chur-
rasqueira, piscinas, esca-
das e tijolos de decoração. 
Ligações e WhatsApp: 
(67)99265-1027

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

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. 

LIMA CONSTRUÇÕES
Quer construir ou refor-
mar? Trabalhamos do bá-
sico ao acabamento com 
pisos, revestimentos, hi-
dráulica, esgotos e elétrica. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e WhatsApp 
(67) 99221-7301 Roberto

EMPREITA DIAS PRES-
TADORA DE SERVIÇOS

Trabalhamos com constru-
ções em gerais, elétrica, 
hidráulica, piso, soldas, 
pinturas, gesso, calhas e 
jardinagem. Fazemos servi-
ços em fazendas  Ligação 
e WhatsApp (67) 99920-
9400 Gabriel

 ALTER CALHAS 
Calhas, rufos, pingadei-
ras, coifas chaminés para 
fogão e qualquer artefa-
tos de chapas em geral. 
Parcelamos em 3x sem 
juros ou ate 12x com ju-
ros cartão. Rua: Coroação 
de Pompéia,88- Estrela 
do Sul, Orçamento sem 
compromisso. WhatsApp 
(67)99857-6144. 

REFORMAS E REPAROS 
EM GERAL

Para construir ou reformar 
vem no certo! Trabalho 
como pedreiro, pintor, en-
canador, azulejista, paisa-
gismo de jardinagem. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp: (67) 
99154-2053 / (67) 99274-
1482 / (67) 99203-0983

 J.A CONSTRUÇÕES
Pedreiro profissional do 
básico ao acabamento, 
serviços barato e com 
qualidade. Faça seu or-
çamento sem compro-
misso. Ligação e What-
sApp: (67)99222-5934/ 
(67)99246-6342 

MONTADOR DE MÓVEIS
Trabalho com montagem, 
desmontagem e manuten-
ção de móveis. Serviço de 
qualidade e credibilidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99304-0508 Samuel 

MICHELLE BECHER 
DECORAÇÕES 

Sou decoradora de Festas, 
temos vários temas, são 
decorações completas da 
mesa principal. Faça já seu 
orçamento! Atendemos to-
das as regiões de Campo 
Grande. (67)99696-2200 
WhatsApp Instagram: @
michellebfestas 

ACOMPANHAMENTO 
ASSISTENCIAL

Acompanhamento assis-
tencial a paciente acamado 
e restrito no leito em am-
biente domiciliar, entre ou-
tros serviços. Experiência 
comprovada em carteira. 
Técnico de enfermagem 
Coren MS 909.521 Para 
mais informações Contato: 
(67) 99807-6985 Mauro

CENTRAL DAS MÁQUI-
NAS E FOGÕES

Prestamos serviços de coi-
fas, exaustores, fogão co-
mum, industrial, cooktop, 
instalação de gás encana-
do, limpeza e reforma em 
geral. Realizamos conser-
tos de máquinas de lavar 
roupa, todas as marcas e 
modelos. Ligação e What-
sApp: (67)99189-2447

AVITEC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com motor de 
portão, cerca elétrica, cha-
ve tetra, fechadura elétrica, 
trava elétrica, concertina, 
interfone, video- porteiro, 
alarmes e câmeras de se-
gurança. Sua satisfação em 
primeiro lugar. WhatsApp: 
(67) 99265-3610 

E.R CLIMATIZAÇÃO
Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
higienização, manutenção 
preventiva em todas as 
marcas e modelos e recar-
ga de gás. Ligação e What-
sApp (67) 99174-2404 
Evandro Rodrigues

FE MANUTENÇÃO  SEU 
FOGÃO ESTÁ COM 

DEFEITO?
Trabalho com consertos 
de fogões residencial, in-
dustrial e assador de fran-
go de todos os modelos. 
Atendimento a domicílio, 
preço justo e de qualidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99693-4514 Firmino

LUKAS BRUNING
Trabalho com reformas, hi-
dráulica, elétrica e serviços 
em geral. Serviço com qua-
lidade e respeito a nossos 
Clientes. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 98201-
3741

DS. CONSTRUÇÕES & 
REFORMAS

Construímos casas, so-
brados da fundação ao 
acabamento, reformamos 
e ampliamos e fazemos 
pequenos reparos. Serviço 
de mão de obra de quali-
dade para nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99261-0546/ (67) 99105-
7991 

CJ CONSTRUÇÕES
Trabalho com construções, 
reformas em geral, pin-
turas, hidráulica, elétrica 
e jardinagem em geral. 
Serviço com qualidade e 
Credibilidade Disk Reparos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99200-8392 Joel

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 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

RAIZA PERRUQUINHO 
MASSOTERAPEUTA 

Massagem Terapêutica, 
Massagem Relaxante e 
Reflexologia Podal. Atendi-
mento Local ou domicílio  
Campo Grande, MS . Liga-
ção ou WhatsApp – (67) 
99186-1988 

LILIAN MENDES – ES-
TÉTICA FUNCIONAL 

Drenagem Linfática, Pré e 
Pós Cirúrgicos, Lipoescul-
tura Gessada, DOIN, Re-
flexologia Podal, Terapias 
com Pedras Quentes, Lipo-
enzimas e Hidrolipoclasia, 
Ventosaterapia. WhatsApp: 
(67)99810-3494  Rua Dr. 
Dolor Ferreira de   Andrade, 
135 – São Francisco

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

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

FISIOTERAPEUTA 
GABRIELLA LEAL

Fisioterapia geral, Pilates, 
Drenagem Linfática, Libera-
ção miofascial. Atendimen-
to domiciliar.   WhatsApp: 
(67)99818-932  Instagram: 
@gabriellaleal.pilates  Cre-
fito: 235281-F 

LINDA MULHER 
BRONZE 

Bronzeamento Natural e 
artificial. Banho de lua, 
descoloração dos pelos, 
camuflagem de estrias e 
clareamento de áreas. Tra-
balhamos do PP ao GG. 
Rua: Bicudo 41 - Vila No-
gueira Whats: (67) 99144-
4411 Bronze a partir de 
50,00 

TATY NAIL’S – DESIG-
NER EM UNHAS 

Unhas de gel, Unhas de fi-
bra de vidro e Esmaltação 
em gel. Atendimento no 
Espaço. Rua: Osmar de 
Andrade 415 Bairro: Nas-
chivile Taty Nail’s ATENDI-
MENTO À DOMICÍLIO Pé e 
Mão – Depilação em Geral.      
Whatsapp: (67)99199-
7403 

JULIANA UNHAS 
Faço unhas em acrílico, 
fibra e em gel. Trabalho 
com manicure e pedicure 
tradicional, desencravo 
unhas com cuidado para 
não machucar o cliente. 
Trabalho somente com pro-
dutos de qualidade e tudo 
esterilizado.  WhatsApp: 
(67)98196-5584 

ESPAÇO LYER LYER
Trabalhamos com Tera-
pia corporal, trio reflexo, 
champ, modeladora, aper-
tconfort, Lyer, clássica, 
dores e alongamentos, 
mais informações entre em 
contato. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99237-2059 

MOEDAS E CÉDULAS 
ANTIGAS E SELOS

Brasileiras, Estrangeiras e 
Moedas das Olimpíadas - 
Compro preço p revenda 
- Vendo e troco também 
Contato: 67 - 99910-4559 

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV 
de plasma, lcd led, todas 
as marcas. Conserto de 
monitores e micro-ondas. 
Não cobramos taxa de 
orçamentos. 3382-8766/ 
99980-3787/ 99308-8537

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

TATI CESTAS E BUQUÊS
Mais de 100 opções em 
presentes para qualquer 
comemoração, cestas a 
partir de R$30,00 reais, 
Buquês a partir de R$55,00 
reais, cestas chocolates, 
corações com bombons, 
cesta café, buquê de flores 
e muito mais.  WhatsApp: 
(67)99693-3392 Campo 
Grande – MS  

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

 LÚ BALAS BAHIANAS 
Faço balas bahianas sob 
encomenda, trabalhamos 
com produto de qualidade. 
Fazemos entregamos e 
retirada no local. Siga-nos 
nas redes sociais:   Face-
book: Lú Balas Instagram: 
@lu_balas_ WhatsApp: 
(67)99172-1346 

MIMOS CAKE – BOLOS  
DOCES E SALGADOS 

Deixe sua festa ainda 
mais especial. Fazemos 
bolos, doces  e salgados. 
Fazemos bolos de pote 
vários sabores, pudim e 
trufas. Aceitamos Cartão 
e pix Faça seu orçamento 
pelo telefone: WhatsA-
pp: (67)99248-2169 ou 
(67)99263-1283 – Mimos 
Cake  

MIMOS DA JU
Bolos Personalizados, Bo-
los Caseiros Pães de Mel e 
muito mais…Lembranças 
para datas comemorativas.
Tudo feito com amor! Tel: 
(67)98482-0842 Insta-
gram: @mimosdaju59 

MENINAS DOCE
Fazemos bolos decora-
dos, Naked Cake, kit festa, 
centro de doces, barcas 
doces, caixas presente, 
trufas e chocolates reche-
ados. Contato Whatsapp 
Meninas Doce (67) 99643-
7474 / (67) 99161-9952 

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.


