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Servidores se tornaram alvo de casos de COVID-19 e gripe

Na Capital, 25% dos trabalhadores 
do setor da Saúde estão afastados 

Álcool e maconha 
deflagram ‘caça à 
vacina’ no Canadá

Governo confirma 
três investimentos 

privados em ferrovias

Inflação do Brasil 
é uma das maiores 

do mundo

Verruck será candidato e buscará 
apoio do setor produtivo

Hospitais recebem 
aditivos na 

próxima semana

Chegam amanhã  
18,3 mil vacinas 

para crianças

Em Campo Grande, 
25% dos trabalhadores 

da Saúde estão afastados 
dos serviços com casos 
de COVID-19 e de gripe, 

segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, José 

Mauro Filho, confirmando 
que o aumento de casos 
do novo coronavírus e 
de influenza na popu-

lação também atinge os 
servidores. Conforme já 
noticiado pelo O Estado
na edição de ontem (12), 
a nova onda de casos de 

COVID-19 e influenza tem 
ampliado a demanda por 
atendimento e deixado os 
profissionais da Saúde so-

brecarregados. Página A5

Depois de esperar desde 
dezembro de 2021, 3 dos 
4 hospitais credenciados 
para o programa Cara-
vana da Saúde devem 

receber os aditivos contra-
tuais na próxima semana. 
Até o momento, apenas o 
HRMS (Hospital Regional 

de Mato Grosso do Sul) 
recebeu o repasse e, por 
isso, começou a executar 
os procedimentos. Página A5

A primeira remessa de 
vacinas contra a COVID-19 

indicadas para crianças 
deve chegar amanhã (14) 
a Mato Grosso do Sul. São 
18,3 mil doses de vacinas 
da Pfizer, com dosagem 

preparada para crianças 
de 5 a 11 anos. A previsão 
é de que sejam distribu-
ídas no sábado para a 

aplicação nos municípios. 
Página A6

A província de Québec, 
segunda mais populosa do 

Canadá e a que registra mais 
casos da variante ômicron no 
país, registrou um aumento de 
400% na procura por vacinas 

contra a COVID-19 depois 
que as autoridades de saúde  
decidiram exigir que só pes-
soas que apresentarem ates-
tado de vacinação poderão 
comprar bebidas alcoólicas 
ou maconha nos estabele-
cimentos autorizados pelo 

governo. A restrição foi 
anunciada pelo ministro da 
Saúde local, Christian Dubé, 
na semana passada e só co-
meça a valer na terça-feira 
(18). Desde já, entretanto, 

ele anunciou no Twitter que 
o número de agendamentos 
diários para receber a pri-
meira dose do imunizante 

quadruplicou: saltou de 1.500 
para 6.000. Página B3

O novo marco legal das ferro-
vias, aprovado em dezembro de 
2021, propiciou o início de uma 
nova fase de desenvolvimento 
logístico em MS. O governo es-
tadual, por meio de secretaria, 
afirmou que já há aprovação de 
três projetos de iniciativa pri-

vada para o aproveitamento de 
ferrovias ociosas no Estado. Os 
investimentos passam da ordem 

de R$ 4,5 bilhões. Página A7

O Brasil fechou 2021 com a 
4ª maior inflação entre 44 eco-
nomias destacadas pela OCDE 
e deve terminar 2022 entre as 
nove maiores taxas. Página A8

Marinho trocou de 
agente e pode trocar 
o Santos pelo mundo 

árabe. O atacante agora 
é agenciado pela Za-
gallo Sports, empresa 

da família do ex-jogador 
e técnico da seleção bra-
sileira. Os empresários 
Alexsandro Jannotti e 

Mário Zagallo, filhos do 
“Velho Lobo”, sabem do 

sonho do atacante de 
atuar em Dubai. Essa 

também é a expectativa 
do Peixe. Página B1

No quinto filme da franquia, novas mortes estão ligadas 
aos primeiros assassinos, que deram origem a toda a história 
iniciada há 25 anos. Consolidado pelo site agregador de crí-
ticas Rotten Tomatoes com 93% de aprovação, “Pânico” traz 
de volta ao elenco David Arquette, Neve Campbell, Courteney 

Cox e Marley Shelton. Segundo a crítica especializada, o longa, 
além de garantir muitos sustos, também diverte com boas gar-
galhadas e é considerado uma homenagem ao falecido diretor 

Wes Craven, criador da franquia de sucesso. Página C1
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Com Zagallo, 
Marinho recebe 

propostas e 
sonha com Dubai 

Ronado cogita 
reduzir ainda mais 
a folha do Cruzeiro

ESPORTES

Valentin Manieri

Aprovado pela crítica ‘Pânico’ chega à 
telona misturando sustos com risadas
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    20°   30°
Dourados      21°   33°
Corumbá                   23°             33°
Maracaju                   21°             34°
Ponta Porã                 20°             31°
Três Lagoas               23°            30°
Mundo Novo              22°   34°

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Os cigarros contrabandeados já são ven-
didos em ruas, bares e mercados brasi-
leiros, sob um comércio cada vez mais 

despudorado. As empresas produtoras desses 
itens, que são regulares e grandes pagadoras 
de impostos no Paraguai, não declaram saída de 
exportação ao Brasil, em razão de proibição pelo 
ordenamento interno. Ou seja: todo cigarro para-
guaio encontrado e território brasileiro é fruto de 
contrabando praticado pelo crime organizado.

Além de transgredirem normas tributárias, 
penais e sanitárias brasileiras, o cigarro contra-
bandeado retira da economia brasileira um valor 
estimado de 12 bilhões de reais, além de cerca de 
180 mil empregos formais.

O problema não é fácil e resolver. Infelizmente, 
é fato notório que fiscalização brasileira – tanto 
a tributária quanto a policial – é incapaz de im-
pedir, ou até mesmo minimizar substancialmente 
a prática desse crime e vários fatores concorrem 
para que se ateste essa vulnerabilidade.

Primeiro, a desproporção existente entre a 
extensão da região de fronteira brasileira com 
o efetivo de policiais federais incumbidos desse 
controle. São 15.179 km de fronteira estabelecidos 
com 10 países diferentes, por 11 estados-membros 
e cerca de 4.400 policiais federais existentes nos 
estados fronteiriços. Desse número, considerando 
os intervalos de trabalho e os que efetivamente 
realizam o controle nas delegacias fronteiriças, 
podemos considerar que, se um décimo desse 
total ficasse, in loco, a cargo dessa função de 
modo permanente, teríamos uma estimada pro-
porção de 440 policiais federais para guarda de 
uma fronteira com milhares de quilômetros.

Segundo, que as autoridades policiais também 
se preocupam com a ocorrência de diversos ou-
tros tipos penais de fronteira além do tráfico de 
cigarro, tais como contrabando em geral; desca-
minho; narcotráfico, tráfico de armas, pessoas, 
animais, e de recursos naturais. E terceiro, que 
a região de fronteira, em sua maioria, é composta 
por vegetação e rios, fato que dificulta o trabalho 
policial consideravelmente, isso sem contar as 
mutações, expansões e variedades de rotas ma-
nejadas pelo crime organizado.

Além de todos esses embaraços fiscalizatórios, 
salta aos olhos o potencial de lucratividade dessa 
atividade, pois, além de menor custo de produção, 
a inexistência de tributação de produtos ilegais 
faz com que a margem de lucro, de largada, 
escape de tributações que hoje variam entre 
70 e 90%, a depender do ICMS exigido em cada 
estado-membro da Federação.

Na impossibilidade de conter substancial-
mente o contrabando de cigarros no Brasil 
através da atividade policial, é preciso tatear 
outros mecanismos internos aptos a introduzir 
políticas públicas, que hoje somente prima por 
desestimular a o consumo desses produtos, tendo 
em vista a sua incontroversa periculosidade à 
saúde. Essa é a medida almejada há décadas, pois 
num mundo ideal é necessário que os indivíduos 
não atentem contra a própria saúde.

Mas navegando em terreno mais realista, 
no qual ainda se vê um consumo excessivo de 
cigarros no Brasil onde cerca de 14% das pessoas 
são fumantes, duas medidas se fazem necessá-
rias para que esse lamentável consumo não seja 
direcionado aos cigarros contrabandeados, que 

hoje abocanham absurdos 50% do mercado, com 
tendência de crescimento.

A primeira é que os cigarros comerciali-
zados regularmente em território nacional 
sejam mais atrativos ao mercado, diferen-
ciados dos demais em qualidade e variedade, 
além de se mostrarem menos danosos à saúde, 
se é que realmente isso é possível.

Mas essa tarefa não é das mais fáceis, prin-
cipalmente diante da questionável posição do 
STF, que vem assumindo viés pró Agências Re-
guladoras, deixando assentada a ideia de que a 
função normativa das agências reguladoras não 
se confunde com a função regulamentadora da 
administração (art. 84, IV, da CF/88).

A exemplo disso, em 2018 foi julgado o mérito 
da ADIn 4.874, na qual se discutiu a possibilidade 
de adição de substâncias ao tabaco, tornando o 
cigarro comercializado no Brasil mais atrativo ao 
mercado. Na ocasião, foi afirmada a competência 
normativa da Anvisa para proibir certas ativi-
dades econômicas, além de intervir na própria 
esfera particular dos indivíduos que desejavam 
consumir cigarros com determinados sabores.

Questionou-se o caráter genérico e abstrato 
da RDC 14/12, que proíbe a importação e a 
comercialização de produtos fumígenos de-
rivados do tabaco que contenham “qualquer 
substância ou composto, que não seja tabaco 
ou água, utilizado no processamento das folhas 
de tabaco e do tabaco reconstituído, na fabri-
cação e no acondicionamento de um produto 
fumígeno derivado do tabaco, incluindo açú-
cares, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, 
flavorizantes e ameliorantes”.

As discussões do referido julgado muito 
disseram sobre a amplitude do poder regula-
mentar das Agências Reguladoras, mas pouco 
sobre o caso concreto, que na verdade deveria 
revelar a presença ou ausência de nocividade à 
saúde no bojo das intenções comerciais preten-
didas pelas empresas. Ao nosso sentir, há uma 
açodada tendência pós-moderna de transferir 
às Agências Reguladoras uma competência 
autônoma (reserva de regulação), num ce-
nário onde tais órgãos ainda não atingiram 
maturidade funcional o suficiente para assumir 
funções típicas do Poder Legislativo.

Em segundo lugar, e aqui é o foco do presente 
ensaio, o panorama tributário, que há muito 
tempo vem sendo questionado, deve ser definitiva-
mente repensado com o propósito de combater o 
crime organizado de tráfico de cigarros no Brasil.

A extravagância das alíquotas que hoje in-
cidem sobre a tributação do setor tabagista se 
deve ao critério da essencialidade e extrafis-
calidade, tendo as legislações tributárias ado-
tado uma bem-intencionada, mas desatualizada 
percepção de que o consumo de produtos não 
essenciais e que são deletérios à saúde pública 
deve, portanto, ser desestimulado por elevadas 
alíquotas. Também há justificativa sob o viés 
econômico, pois também devem ser levados em 
conta os custos hospitalares e medicamentosos 
para o Estado com o tratamento de doenças 
oriundas do consumo intenso e prolongado do 
cigarro, além de eventuais pensões por morte 
decorrente desse mal.

No entanto, por se tratar de um produto 
viciante, cujos custos aos consumidores são fa-

cilmente suportáveis se comparados ao estado 
de dependência à que se sujeitaram, é possível 
concluir que, apesar das sempre bem-vindas cam-
panhas contra o fumo, o vício ainda fala mais alto.

Ainda que não seja aplicável o princípio do 
não confisco aos tributos extrafiscais, o que não 
previram as normas tributárias que impõem 
pesados tributos às empresas tabagistas é que 
tal custo fosse repercutir no preço dos cigarros 
legalmente comercializados, de modo suficiente a 
estimular uma concorrência desleal atravessada 
impunemente pelo crime organizado.

E, como salientado, na impossibilidade de 
conter o avanço do contrabando de cigarros 
através de políticas criminais, outras políticas 
se fazem necessárias, bem como a redução da 
tributação do setor tabagista. O raciocínio é 
muito simples: com a diminuição de encargos tri-
butários, o mercado poderá, em tese, oferecer ao 
consumidor um produto que, além de legalizado e 
seguro, está condições de competir com os preços 
propostos pelo mercado criminoso.

Nessa esteira, há que se trocar uma extra-
fiscalidade que não deu certo quanto a intenção 
de se reduzir o consumo do tabaco, por uma 
outra extrafiscalidade incumbida de combater 
o crescente mercado ileal de contrabando de 
cigarros, fomentado por um crime cada vez 
mais organizado.

Há conceituadas vozes, como as dos dis-
tintos advogados Luciano de Souza Godoy 
e Juliano Rebelo Marques, que há tempos 
propõem a redução da tributação do setor ta-
bagista como mecanismo de combate ao crime 
organizado. Destaque-se também a iniciativa 
do governo federal e criar grupo de trabalho 
através da Portaria 263/19 o objetivo de avaliar 
a conveniência e oportunidade da redução da 
tributação de cigarros fabricados no Brasil.

O resultado produziu pareceres diversos. A 
Receita Federal alegou que “mesmo que se venha 
a reduzir a tributação, com redução do preço mí-
nimo do cigarro, ainda assim os contrabandistas 
têm uma margem de manobra muito grande para 
reduzir mais ainda os seus preços. Isso sem con-
siderar que o atravessador, que vende o cigarro 
ao contrabandista, pode reduzir o valor do maço 
o que faria que essa margem de lucro fique ainda 
maior”. Com essa premissa, sugere a solução de 
aumento e criação de novas penas.

Trata-se de posicionamento equivocado, pois 
só de impor ao mercado ilegal a necessidade de 
sua reestruturação já teríamos um fator positivo, 
pois a avaliação dos riscos e benefícios é inerente 
qualquer atividade criminosa, principalmente 
entre os membros de médio e baixo escalão 
existentes na estrutura de um grupo criminoso, 
que ganham menos e efetivamente são os respon-
sáveis por fazer girar o mercado ilegal.

Nesse sentido, a contribuição da própria 
polícia Federal assim muito bem ponderou: “O 
retrocesso nessa ação de desestímulo (preços 
e tributação altos) embora possa parecer à 
primeira análise contrária à política de com-
bate ao tabagismo, deflagrará uma onda de 
desdobramentos positivos que desestruturará 
o contrabando de cigarros, trazendo resultados 
positivos e concretos em vários segmentos 
públicos e sociais que hoje se consomem no 
invencível trabalho de ‘enxugar gelo’, e que 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

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

Alta do dólar indica que vale rediscutir a 
tributação do setor tabagista em 2022

José Maciel Sousa Chaves 

Advogado, juiz do Tribunal Administrativo 
Tributário de MS, especialista em Direito 

Constitucional Tributário (PUC-SP), Direito 
e Processo Penal (EBRADI) e mestrando em 

Direito (IDP/DF).

Os vírus não dão trégua nessa longa 
temporada de pandemia e um dos 
principais alvos são os “soldados” 

da linha de frente nesta guerra que voltou 
a ficar acirrada neste início de ano. Em 
Campo Grande, ao mesmo tempo em 
que voltaram a aumentar os casos de 
COVID-19 e o vírus influenza com suas 
variações também ataca, subiu para 25% o 
número de servidores da Saúde afastados 
do trabalho pelo contato com casos posi-
tivos dessas doenças, conforme anúncio 
feito ontem pelo secretário municipal de 
Saúde, José Mauro Filho. 

Em média, conforme o secretário, os ser-

viços de saúde do município têm em torno 
de 15% de profissionais afastados por pro-
blemas de saúde, mas esse índice disparou 
nas últimas semanas. Com o crescimento 
dos casos de COVID-19 e da gripe, além de 
outras doenças que normalmente levam a 
população a procurar os postos de atendi-
mento, cresce a cada dia a expectativa de 
sobrecarga nas unidades de saúde, que já 
andam lotadas.

A Secretaria Municipal de Saúde acre-
dita que o período de isolamento dos 
casos positivos de COVID-19 assinto-
máticos ou com sintomas leves ter sido 
reduzido para cinco dias agiliza o retorno 

dos profissionais ao trabalho presencial e 
reduz o impacto no atendimento nas uni-
dades de saúde. Mesmo assim, a situação 
é preocupante. 

Essa redução de efetivo é sentida 
também em equipes menores, como as que 
atuam em postos de vacinação. Os centros 
de testagem também devem sentir esse im-
pacto, não apenas com a licença temporária 
de profissionais eventualmente infectados, 
mas também pela falta de material dispo-
nível para exames, já que a procura por 
testes disparou em todo o país. 

Por falta de estoque desses insumos, a 
Associação Brasileira de Medicina Diagnós-

tica (Abramed) recomendou ontem aos la-
boratórios privados brasileiros para cessar 
a testagem de pacientes com poucos sin-
tomas ou assintomáticos para COVID-19. 

No mesmo dia, a Rede D’Or, maior rede 
privada de hospitais do Brasil, suspendeu 
os testes nesses casos. Nesse preocupante 
cenário, cada um pode fazer sua parte, 
evitando ao máximo situações de risco de 
contágio, tomando as vacinas indicadas 
e seguindo as precauções repetidas à 
exaustão pelas autoridades de saúde para 
não se tornar mais um nos crescentes nú-
meros que ameaçam colapsar o sistema de 
saúde, literalmente vital a todos.

Baixas na linha de frente da saúde na Capital

em pouco tempo estarão soterrados pelos 
crescentes números acima expostos, que cer-
tificam a ineficácia do que atualmente se vem 
fazendo (na fiscalização de fronteiras, nos 
trabalhos de polícia judiciária, nas ações de 
conscientização, educação, nas políticas de 
desestímulo, na gestão do prejuízo em saúde 
e previdência, e tudo o mais relacionado  ao 
contrabando de cigarros)”.

Ademais, o que era uma forte suposição, hoje 
é uma realidade: a alta súbita do dólar em 2020 e 
2021 nos revela um forte indício de que o impacto 
tributário nesse setor mercadológico exerce, 
sim, influência sobre os índices de consumo de 
cigarros contrabandeados.

Sendo os cigarros paraguaios comerciali-
zados em dólar, o custo das aquisições ilegais 
quase dobrou para os criminosos que atuam no 
Brasil. O resultado dessa alta foi a redução do 
consumo desses produtos ilegais, mas decorrente 
de um nivelamento de preços “por cima”.

O que se pretende com a redução de im-
postos é que se estabeleça o mesmo nivela-
mento, não de forma acidental, com os custos 
dos cigarros contrabandeados alcançando os 
custos do cigarro legalmente comercializado, 
mas sim um nivelamento “por baixo”, onde 
políticas tributárias brasileiras estejam no 
controle da situação, estabelecendo uma ex-
trafiscalidade em contexto atual, reduzindo as 
alíquotas direcionadas ao setor tabagista para 
que as empresas legais tenham a oportunidade 
de concorrer com o mercado ilegal.

Não por ser uma benesse às indústrias que, 
comprovadamente, promovem a circulação de 
bens nocivos à saúde das pessoas, mas por ser 
uma medida necessária para a tentativa de 
solucionar um problema grave do qual o próprio 
Estado, em âmbito policial, assume ser insufi-
ciente e ineficaz.

Ademais, não se vislumbra que a redução 
das alíquotas possa gerar perda de arrecadação 
aos entes tributantes. Ao contrário disso, com a 
diminuição do espaço abocanhado pelo mercado 
do tráfico, é natural que a produção nacional au-
mente, e com isso mantenha linear ou superior5 
a receita tributária, dessa vez propiciada pelo 
crescimento do volume de operações.

Por fim, é triste concluir que a saúde pública 
perdeu uma batalha para o vício, no entanto 
ainda resta uma alternativa lúcida para que a 
paz social não perca a mesma batalha para o 
crime organizado.
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Novo aumento dos combustíveis mostra que culpa 
não é dos governadores, diz Wellington Dias

Governo Bolsonaro libera 
classe executiva para 
ministros em voos ao exterior

Arquivo OEMS
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Reprodução

Orientou 
A deputada federal Rose 

Modesto (PSDB) orientou se-
guidores e eleitores a con-
tinuarem cuidados sanitá-
rios contra a COVID-19 após 
aumento de casos em MS. 
“Sabemos que todos estão 
com muita vontade de voltar 
às suas vidas normais. Nós 
também. Sabemos também 
que temos de trabalhar pra 
economia voltar a crescer, a 
gerar empregos, renda e in-
clusão social. Mas não adianta 
ignorar a realidade: a pandemia ainda não acabou e preci-
samos continuar nos cuidando e cuidando de quem amamos. 
Seja a favor da vida: evite aglomerações, use máscara, vacine-
-se e não compartilhe fake news!”

Comemorou
Já o deputado Vander Loubet (PT) comemorou os índices 

da pesquisa realizada pela Quest Consultoria ontem (12). 
Dados mostram que o ex-presidente Lula (PT) aparece com 
45% das intenções de voto, sendo que a somatória dos demais 
concorrentes não alcança o que o pré-candidato possui. Isso 
dá chances de vitória ainda no primeiro turno. “Primeira 
pesquisa eleitoral de 2022 registrada no TSE para a disputa 
pela Presidência. Lula na frente!”, disse o deputado na página 
do Facebook. 

Luto
O deputado federal Dago-

berto Nogueira (PDT) emitiu 
nota de pesar após a morte 
da família sul-mato-grossense 
em Brumadinho-MG. A família 
teve o carro soterrado. “La-
mentamos muito a partida 
do advogado de Aquidauana, 
Henrique Alexandrino, da 
esposa Deisy Lúcia Cardoso 
Alexandrino, professora da 
UEMS, e dos dois filhos. Nos 
solidarizamos com a dor da família, amigos e colegas da 
universidade neste momento tão difícil.”

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

Comandante da Semagro 
(Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar ), o secretário 
Jaime Verruck reforçou que 
disputa o cargo de deputado 
federal na eleição deste ano e 
que vai trabalhar em parceria 
com a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, para anga-
riar votos do setor produtivo. 
Ele afirma que, com a colega 
disputando o Senado, os votos 
para deputado federal podem 
ser trabalhados por ele. 

A afirmativa foi realizada 
durante entrevista à Rádio Edu-
cativa 104 FM. “Sou pré-candi-
dato, mas não estou filiado a 
nenhum partido. Desde o início 
da gestão na Semagro, eu como 

corpo técnico não me filiei, mas 
acredito que agora é possível 
concorrer a deputado federal 
e devo escolher uma legenda 
nas próximas semanas. O meu 
pensamento é de me filiar a um 
partido que esteja coligado com 
o projeto do PSDB.”

Verruck destacou que tem 
bom relacionamento dentro do 
ninho tucano, mas que o partido 
já possui figuras com potencial 
político muito forte na disputa 
pelo cargo na Câmara Federal. 
A chance dele é mais garantida 
em outra legenda. Mas ele exige 
que a sigla dê apoio ao pré-
-candidato a governo Eduardo 
Riedel e a Tereza Cristina como 
concorrente a senadora.

No trabalho à frente da Se-
magro, Verruck esteve perto 
do setor produtivo, desde o 
pequeno agricultor familiar a 

grandes negócios como pro-
dutores do agro e indústrias. 
Além disso, a pasta contribui 
com investimentos em meio am-
biente, geração de empregos e 
estratégias para manter am-
biente sustentável em meio à 
industrialização.

Por conta dessas caracte-
rísticas no setor de trabalho, 
até muito próximas ao Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento), que 
é o ministério a comando da 
deputada licenciada e ministra 
Tereza Cristina, é que Jaime 
propôs um trabalho “em par-
ceria” na eleição de outubro. 
Ele destaca que vai tentar 
captar essa base eleitoral já 
fiel a Tereza.

“Estou trabalhando muito 
forte com a ministra Tereza 
Cristina, que também tende a 

migrar de legenda. A Tereza vai 
disputar ao Senado e eu acho 
que disputando como deputado 
federal tenho capacidade de 
captar esse nicho, que é o do 
setor produtivo, assim como a 
Tereza. É nessa área que eu 
quero pleitear.”

O secretário disse também 
que sai da pasta até 30 de 
março e que, em conversa com o 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB), já estipulou a data. Ele 
organizou um cronograma de 
metas e diz que vai repassar 
à pessoa que comandará a Se-
magro. “Quem for assumir tem 
de focar e entregar as metas 
que já estão em planilha para 
acontecer este ano no nosso 
Estado.”

A data final para desincom-
patibilização de cargo é até 3 
de abril.  

Folhapress

Citando a necessidade de 
atenuar os efeitos de um “dé-
ficit de ergonomia”, o governo 
Jair Bolsonaro (PL) editou um 
decreto que permite que minis-
tros de Estado e cargos de con-
fiança de alto nível da adminis-
tração federal possam viajar 
em classe executiva durante 
missões oficiais ao exterior.

A norma, publicada no Di-
ário Oficial da União dessa 
quarta-feira (12), estabelece 
que o bilhete em classe exe-
cutiva poderá ser adquirido 
se o voo internacional for su-
perior a sete horas, quando 
o passageiro for ministro de 
Estado ou servidor ocupante 
de “cargo em comissão ou de 
função de confiança de nível 
FCE-17, CCE-17 ou CCE-18 ou 
equivalentes”.

O benefício também vale 
para os servidores que, na 
missão internacional, estejam 
substituindo ou representando 
ministros e as demais auto-
ridades alcançadas pelo de-
creto. O decreto é assinado 
por Bolsonaro e pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia).

Segundo nota da Secre-
taria-Geral da Presidência, o 
objetivo da alteração é “mi-
tigar o risco de restrições fí-

sicas e de impactos em saúde 
dos agentes públicos que pre-
cisam se afastar em serviço 
da União ao exterior a fim 
de tentar atenuar eventuais 
efeitos colaterais em face de 
déficit de ergonomia e evitar 
que tenham suas capacidades 
laborativas afetadas”.

A última alteração no de-
creto que trata do tema foi 
feita em 2018, no governo 
Michel Temer (MDB), e esta-
belecia que o transporte aéreo 
dos servidores em missão e 
dependentes seria sempre em 
classe econômica.

A norma estabelece ainda 
que cabe ao servidor pagar a 
diferença caso queira viajar 
em classe superior.

Também em nota, a Secre-
taria-Geral da Presidência 
argumentou que a possibi-
lidade de aquisição de bi-
lhetes em classe executiva 
já existe nos Poderes Judi-
ciário e Legislativo.

“No caso do Poder Executivo, 
essa possibilidade de emissão de 
passagens se restringe apenas a 
ministros de Estado e servidores 
ocupantes de cargo em comissão 
ou de função de confiança de 
mais alto nível, bem como seus 
substitutos ou representantes 
em efetivo exercício”, afirmou o 
órgão no comunicado.

O decreto é assinado 
por Bolsonaro e pelo 
ministro Paulo Guedes 
(Economia)

Reprodução/Facebook

Reprodução/Facebook

João César Mattogrosso João César Mattogrosso 
continua na Secic até marçocontinua na Secic até março

João César Mattogrosso 
desiste de retornar à 
Câmara Municipal agora 
em fevereiro

Pré-candidato a 
deputado federal, 

Verruck quer angariar 
votos do setor produtivo

Secretário da Semagro vai trabalhar na Secretário da Semagro vai trabalhar na 
base eleitoral da ministra da Agricultura base eleitoral da ministra da Agricultura 

Tereza Cristina, que vai ao SenadoTereza Cristina, que vai ao Senado

Jaime Verruck 
disse que ainda 
vai definir a qual 
partido se filia e 
vai trabalhar em 
conjunto com 
ministra Tereza 
Cristina

O secretário da Secic (Se-
cretaria de Estado de Cida-
dania e Cultura), vereador licen-
ciado João César Mattogrosso 
(PSDB), continua no comando 
da pasta até dia 30 de março, 
e não retorna ao cargo na Câ-
mara de Campo Grande, em 3 
de fevereiro, como era previsto 
inicialmente. João César é pré-
-candidato a deputado estadual.

João César Mattogrosso 
disse ao jornal O Estado que vai 
finalizar cronogramas à frente 
da Secic e estabelecer a orga-
nização de festivais e outros 
programas, antes de pedir o 
afastamento do cargo. 

“Vamos ficar aqui para fina-
lizar alguns planos para este 
ano. A previsão era sair em 
fevereiro, mas temos muitos 
projetos que precisam ficar 
estruturados, como os festi-
vais que vão acontecer depen-
dendo da situação sanitária. 
Mas, independente disso, eles 
têm que ficar prontos. Temos, 
por exemplo, de programar o 

Festival da América do Sul e 
o Festival de Bonito. Vamos 
inaugurar o projeto Cidadania 
Viva também. Dessa forma, 
a gente combinou com o go-
vernador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) de ficar até março 
para fazer as entregas ao novo 
comandante da pasta.”

O vereador licenciado tem 
até 3 de abril para pedir a de-
sincompatibilização do cargo 
e retornar ao Legislativo. Na 
Câmara, ele seguirá com o 
mandato de vereador na Ca-
pital e correrá o Estado du-
rante a campanha eleitoral, a 
fim de conquistar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa.  
“Nós seguiremos o mandato 
atuando com afinco no Le-
gislativo de Campo Grande 
e vamos aos fins de semana 
viajar em campanha.”

O suplente, vereador Ademir 
Santana (PSDB), continua no 
posto, por enquanto. Santana 
chegou a ser cotado pelo pre-
feito Marquinhos Trad (PSD) 

para assumir a Funesp (Fun-
dação Municipal de Esportes) 

em dezembro, mas a situação 
continua indefinida. (RSC)

Fábio Zaninni
Folhapress

Coordenador do Fórum 
de Governadores, Wellington 
Dias (PT-PI), diz que o novo 
aumento dos combustíveis 
deixou claro que a responsa-
bilidade pela alta de preços é 
da Petrobras.

A Petrobras informou que 
aumentará os preços do diesel 

nas refinarias em 8% a partir 
dessa quarta-feira (12), ao 
passo que a gasolina vendida 
às distribuidoras terá aumento 
médio de 4,85%, de acordo com 
nota publicada pela companhia 
nessa terça-feira (11).

O diesel passará de R$ 3,34 
para R$ 3,61 por litro, ao passo 
que a gasolina subirá de R$ 
3,09 para R$ 3,24 por litro.

“Cada vez mais claro, 

quem faz subir o preço dos 
combustíveis no Brasil são 
os aumentos da Petrobras. 
Sempre sustentamos que o 
valor do combustível tem a 
ver com a dolarização do 
petróleo e a vinculação feita 
no Brasil. Congelamos por 90 
dias o ICMS e mesmo assim os 
aumentos continuam”, afirma 
o governador do Piauí.

“A ausência de uma pro-

posta sustentável por parte da 
Petrobras e do Ministério da 
Economia leva a esta instabi-
lidade nos preços”, completa 
Dias, que também é presidente 
do Consórcio Nordeste.

Os governadores são ro-
tineiramente responsabili-
zados pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) de serem os 
culpados pelos reajustes, em 
razão da incidência de ICMS.
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Investigação

Ataques

STF

Um dos motivos 
é a polêmica 
sobre a 
vacinação de 
crianças

Senadores já cogitam nova CPI 
com ômicron e apagão de dados

Jair Bolsonaro ataca Barroso e Moraes, do 
Supremo, e os acusa de ameaçar liberdades

André Mendonça leva ao plenário ação contra ‘fundão’

Renan Calheiros, Omar 
Aziz, Randolfe Rodrigues 
e Eliziane Gama criticam 
atuação do governo federal 
no combate à pandemia

Waldemir Barreto/Agência Senado

Nikolas Ferreira (PRTB), vereador bolsonarista, de Belo Horizonte, sobre os 
contatos do ex-ministro com o meio evangélico

Moro não tem entrada no meio 
evangélico. Ele é desarmamentista, as 
pautas dele o cristão em geral rechaça

Revoada
Um grupo formado por tucanos que se opõem a João 

Doria (PSDB) se reuniu em São Paulo nesta terça (11) 
para discutir os rumos da sigla. Participaram entre outros 
os senadores Tasso Jereissati (CE) e José Aníbal (SP), o 
vereador Xexéu Tripoli e o deputado federal Eduardo Cury. 
Foi discutida a ideia de lançar um candidato ao governo 
para concorrer com Rodrigo Garcia (PSDB), escolhido 
por Doria para sucedê-lo. O nome aventado foi o de Paulo 
Serra, prefeito de Santo André.

Migração
 Caso a ideia prospere, o prefeito da cidade do ABC, 

hoje tucano, seria lançado por outra sigla. O PSD, de 
Gilberto Kassab, foi apontado como possibilidade, já que 
não deverá mais ter Geraldo Alckmin como candidato 
em SP. O grupo deverá fazer nova reunião em algumas 
semanas para continuar a tratar do assunto.

Duas rodas 
O documento lançado pela equipe de João Doria (PSDB) 

nessa terça-feira (11) para se contrapor às posições 
econômicas até aqui apresentadas pelo PT inclui um aceno 
aos trabalhadores de aplicativos, que também têm sido 
cortejados por Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Invisíveis 
O time de economistas que assina o documento defende 

a adoção de “medidas de proteção” para essa categoria. 
O material também fala em instituir mecanismos para 
proteção dos informais da oscilação de renda.

Teatro
Líderes petistas dizem desconfiar da aparente surpresa 

de Geraldo Alckmin com a defesa feita pelo partido da 
revogação da reforma trabalhista. A reversão é pauta do 
PT desde que a medida foi aprovada, há cinco anos.

Lance
A promessa consta, por exemplo, do programa de 

governo de Fernando Haddad em 2018 e do Plano de 
Reconstrução apresentado pelo partido em 2020. Para 
dirigentes do PT, o ex-tucano usa o tema para se cacifar na 
negociação para ser vice de Lula.

Culpada 
Coordenador do Fórum de Governadores, Wellington 

Dias (PT-PI) diz que o novo aumento dos combustíveis 
deixou claro que a responsabilidade pela alta de preços é 
da da Petrobras. “Congelamos por 90 dias o ICMS e mesmo 
assim os aumentos continuam.”

Eu acuso 
Os governadores são rotineiramente responsabilizados 

pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de serem os culpados 
pelos reajustes, em razão da incidência de ICMS.

Complexo 
A portaria do governo para que empresas do Simples 

possam renegociar dívidas com a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional acirrou os ânimos no Congresso e 
prenuncia duro embate com Jair Bolsonaro (PL).

Chave 
 “O veto foi um grande equívoco político e econômico. 

Não existe retomada com empresas de portas fechadas”, 
diz Efraim Filho (DEM-PB).

Duelo 
O aplicativo Buser e a Agência Reguladora de 

Transportes de SP trocam acusações após mais de cem 
ônibus da empresa terem sido apreendidos. A Buser diz 
que a Artesp contraria parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado, que autoriza o serviço, enquanto a agência diz que 
a decisão não permite venda de passagem.

Vistoria
 A Artesp diz ter fiscalizado ônibus com problemas de 

ausência de estepe, vidros trincados, defeito no cinto de 
segurança, falta de declaração de vistoria, pneus carecas, 
extintor vencido e até motorista com CNH falsificada.

Injusto 
 Caio Franco, diretor da Buser, afirma que os ônibus 

atendem os critérios de qualidade e segurança. “A inovação 
sempre chega antes da regulação. Mas isso não justifica a 
perseguição contra nossos parceiros”, diz ele.

Aglomerados 
 O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs 

ação contra 13 pessoas que participaram de motociata com 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo em junho 
do ano passado. A acusação é de desrespeito a normas 
contra a COVID-19.

Agência Senado

A continuidade do “apagão 
de dados” da saúde, que tem 
dificultado uma avaliação pre-
cisa da situação da COVID-19 no 
Brasil, em meio à propagação da 
variante ômicron e à polêmica 
sobre a vacinação de crianças, 
foi tema de comentários dos 
senadores nas redes sociais nos 
últimos dias. Um deles, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), anunciou 
na terça-feira (11) ter protoco-
lado requerimento de nova CPI 
sobre o tema, nos moldes da 
ocorrida em 2021.

Randolfe, que foi vice-presi-
dente da CPI da Pandemia, citou 
uma série de novos motivos para 
o requerimento, além do apagão 
de dados: “Entre outros pontos, 
teremos como foco: atraso e 
insuficiência na vacinação in-
fantil; insuficiência de provisão 
para doses de reforço em 2022; 
ataques do presidente da Repú-
blica aos técnicos da Anvisa e à 
vacinação da população adulta 
e infantil; a insuficiência da po-
lítica de testagem; e o apagão de 
dados do Ministério da Saúde, 
com as suas consequências no 

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) fez novos ataques, ontem 
(12), aos ministros Luís Ro-
berto Barroso e Alexandre de 
Moraes, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal). O mandatário 
acusou os dois magistrados 
de ameaçar e cassar “liber-
dade democráticas” com o ob-
jetivo, segundo Bolsonaro, de 
beneficiar a candidatura do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

“Quem esses dois pensam 
que são? Que vão tomar me-
didas drásticas dessa forma, 
ameaçando, cassando liber-
dades democráticas nossas, a 
liberdade de expressão porque 
eles não querem assim, porque 
eles têm um candidato. Os 
dois, sabemos, são defensores 
do Lula, querem o Lula pre-
sidente”, declarou Bolsonaro, 
durante uma entrevista ao site 
Gazeta Brasil.

Bolsonaro foi questionado 
por um dos entrevistadores 
sobre um recente artigo em que 

Barroso defende a regulação 
das redes sociais. No texto, o 
ministro cita o “aparecimento 
de verdadeiras milícias digitais, 
terroristas verbais que disse-
minam o ódio, mentiras, teorias 
conspiratórias e ataques às 
pessoas e à democracia”.

“De terrorismo ele [Barroso] 
entende. Ele defendeu o terro-
rista Cesare Battisti, italiano 
que matou quatro pessoas de 
bem”, declarou Bolsonaro.

O mandatário afirmou ainda 
que Barroso teria conseguido 
sua indicação ao STF, no Go-
verno Dilma Rousseff (PT), por 
ter atuado na defesa de Battisti.

“Acusar de terrorismo? 
Quando se fala em matar gente, 
terrorismo, eu aponto os quatro 
cadáveres do Battisti. Qual 
crime eu cometi, senhor Luís 
Roberto Barroso? Que crime 
eu cometi? Quais foram as fake 
news que eu pratiquei? Falam 
que tem um gabinete do ódio, 
me apresente uma matéria 
que seria do gabinete do ódio”, 
afirmou o presidente.

Em seguida, Bolsonaro in-

vestiu contra Moraes e lembrou 
o julgamento, pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), que 
rejeitou a cassação da chapa 
presidencial por participação 
em esquema de disparo em 
massa de fake news nas elei-
ções de 2018.

Na ocasião, Moraes, que será 
presidente do TSE em 2022, 
afirmou que, se houver disparo 
em massa de fake news nas pró-
ximas eleições, os responsáveis 
serão cassados e “irão para a 
cadeia por atentar contra as 
eleições e a democracia”.

“Eu fui julgado no TSE, a 
chapa Bolsonaro-Mourão, no 
fim do ano passado; e lá foi 
a vez do senhor Alexandre 
de Moras falar claramente: 
‘houve sim fake news, houve 
disparo em massa, sabemos; 
no ano que vem – que é neste 
ano – se tiver vamos cassar 
o registro e prender o candi-
dato’”, afirmou Bolsonaro.

“Olha, isso é jogar fora das 
quatro linhas [da Constituição], 
eu só tenho isso a dizer a vocês. 
Eu sempre joguei dentro das 

quatro linhas. Não se pode falar 
em terrorismo digital. Que ter-
rorismo é esse? É o que ele acha 
que é? Quem são os checadores 
de fake news no Brasil? Contra-
tados a troco de quê?”

Bolsonaro também criticou 
a decisão do TSE de cassar o 
deputado estadual Fernando 
Francischini (PSL-PR) pela dis-
seminação de fake news. No dia 
da eleição de 2018, Francischini 
divulgou vídeo em que afirmou 
que as urnas eletrônicas ha-
viam sido fraudadas para im-
pedir a votação no então can-
didato Bolsonaro.

Nessa quarta, Bolsonaro 
alegou que Francischini disse 
a verdade no vídeo. “Por que 
o TSE cassou um deputado 
[estadual] do Paraná que tinha 
400 mil votos? Que começou 
a fazer uma live 10 minutos 
antes de acabar as eleições em 
2018 e falou a verdade na live, 
não mentiu. Que o pessoal ia 
apertar o 17 [número do candi-
dato] aparecia a cara do Lula. 
Uma verdade, cassou por causa 
disso”, declarou.

Em seu primeiro despacho 
no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), o novo ministro André 
Mendonça decidiu nessa quarta-
-feira (12) levar ao plenário do 
tribunal um processo do partido 
Novo contra o fundo eleitoral de 
R$ 4,9 bilhões aprovado para 
o pleito deste ano. A ação foi 
movida pela legenda um dia 
antes de o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) promulgar o texto 
que prevê o repasse a partidos 
e candidatos.

Ainda no fim do ano passado, 
o presidente do STF, Luiz Fux, 
negou um pedido de urgência 
para a análise do pedido, que 
tem Mendonça como relator. 
Com isso, o assunto só deverá 
ser julgado pelo conjunto dos 
ministros a partir de fevereiro, 
com o retorno das atividades 
regulares do Judiciário.

Além de determinar que o 
caso seja julgado pelo colegiado, 
Mendonça pediu informações 
sobre o caso à Presidência da 

República, à Câmara e ao Se-
nado. Os órgãos têm prazo de 
cinco dias para entregarem as 
manifestações.

Em seu despacho, Mendonça 
alegou a necessidade de “se-
gurança jurídica” para que o 
tema do fundo eleitoral seja 
discutido em plenário. “Diante 
da relevância do acesso aos 
recursos do FEFC no âmbito 
da decisão pela migração parti-
dária e da igualdade de chances 
no pleito eleitoral, demonstra-se 

recomendável que esta corte 
aprecie de maneira colegiada 
o pleito cautelar aqui apresen-
tado”, escreveu o ministro.

O valor de R$ 4,9 bilhões 
para o “fundão” foi aprovado em 
dezembro pela CMO (Comissão 
Mista de Orçamento), que re-
servou ainda R$ 1,7 bilhão para 
o reajuste de policiais.

Na ação, o partido Novo 
questionou a “competência do 
Legislativo em definir arbitra-
riamente esse valor”.

correto monitoramento da evo-
lução da pandemia”, escreveu.

Relator da CPI da Pandemia, 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
declarou apoio à proposta de 
Randolfe de uma nova CPI, opi-
nando que já existem “fatos 
novos e determinados” que jus-
tificam sua abertura: “Boicote 
à vacinação infantil, apagão de 
dados no Ministério da Saúde, 
tocado por um sabujo, além da 
explosão de casos. Bolsonaro é 
um delinquente reincidente. O 
Congresso está omisso diante 
do resgate do genocídio. Eles 
só respeitam CPI”, concluiu, 
referindo-se ao presidente Jair 
Bolsonaro e ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

O presidente da CPI da 
Pandemia, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), lembrou que 
na última segunda-feira (10) 
o apagão completou um mês, 
iniciado por um ataque hacker 
ao sistema ConecteSUS, apli-
cativo que emite certificados 
de vacinação. “O Brasil segue 
sem saber o tamanho real da 
nova onda de contaminações 
provocada pela variante ômi-
cron. É muito importante que 
os dados sejam recuperados. 
Um momento crítico em que 
precisamos de todas as infor-
mações para podermos vencer 
o inimigo”, alertou.

A senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) fez uma crítica 

no mesmo tom: “O sistema falho 
deixa os cientistas em voo cego 
e atrapalha pesquisas, espe-
cialistas e prejudica análises 
epidemiológicas”.

No site do Ministério da 
Saúde, diversas páginas de ser-
viços sobre a COVID-19, como 
o Painel Coronavírus, que in-
forma o número de mortes, e o 
LocalizaSus, que reúne dados 
sobre vacinação, continuam com 
dados defasados ou instáveis 
desde dezembro. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, o aplicativo 
ConecteSUS foi restabelecido 
no dia 23 de dezembro. Desde 
então, porém, usuários conti-
nuam a relatar demora na atu-
alização das informações.
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Alta de atendimentos tem impactado diretamente na rotina das equipes  

Na Capital, 25% dos servidores da Saúde 
já estão afastados por COVID-19 e gripe

Em parceria com o município, 
Águas Guariroba participa  
de desinfecção de terminais

Hospitais da Capital 
devem receber os aditivos 
contratuais semana que vem

Com a alta de casos a 
vacinação já se mostrou 
como a principal 
ferramenta de combate 
aos sintomas mais graves 
da COVID-19. Por isso o 
secretário de Estado de 
Saúde, Geraldo Resende, 
destacou a necessidade de 
que a população procure 
os locais de vacinação 
para tomar a dose de 
reforço. “Depois de toda 
luta que tivemos para 
conseguir as doses da 
vacina da Janssen no 
Estado, é um absurdo que 
as pessoas não estejam 
tomando a segunda dose 
da Janssen. O ministério 

cumpriu com a sua 
parte e enviou as doses 
necessárias”, disse. 

Mato Grosso do Sul 
aplicou 243 mil D1 da 
vacina da Janssen, e até 
o momento 44,09% das 
pessoas tomaram a dose 
de reforço. Ainda 135 mil 
pessoas não procuraram 
as unidades de saúde 
para aplicação da dose 
de reforço da Janssen.

Campo Grande aplicou 
53.589 D1 da Janssen e 
até o momento aplicou 
19.255 doses de reforço, 
cobertura de 35,93%; 
Corumbá aplicou 26.397 
D1 e aplicou o reforço 

em 8.798, cobertura de 
33,33%; Três Lagoas 
aplicou 8.350 D1 e aplicou 
o reforço em 3.535, 
cobertura de 42,34%; e 
Dourados aplicou D1 
da Janssen em 13.578 
pessoas e aplicou o 
reforço em 9.007, ficando 
com cobertura de 66,34%.

Os municípios com 
menor percentual de 
aplicação da dose de 
reforço da vacina da 
Janssen são Aral Moreira, 
com 23,51%, Iguatemi, 
com 23,58%, Rio verde, 
com 23,87%, Paranhos, 
com 26,03%, e Corguinho, 
com 27,37%.

Estado apela por aplicação da dose de reforço da Janssen

Reprodução

Da redação

Como parte das ações de 
enfrentamento à COVID-19, 
a Águas Guariroba está atu-
ando em parceira com a Pre-
feitura de Campo Grande na 
desinfecção dos terminais de 
ônibus da Capital. A conces-
sionária disponibilizou para 
as equipes do município, na 
ETA (Estação de Tratamento 
de Água) Guariroba, um 
ponto de abastecimento de 
hipoclorito, solução utilizada 
pela prefeitura nos trabalhos 
de desinfecção.

As ações foram retomadas 
na última segunda-feira (10) 
como medida preventiva 
contra a doença. Os traba-

lhos estão sendo realizados 
a partir das 23 horas, sendo 
divididos em três equipes, 
que seguirão o cronograma 
de atuação: Equipe 1: Ter-
minal Nova Bahia; Terminal 
General Osório e Terminal 
Hércules Maymone. Equipe 
2: Terminal Moreninha; Ter-
minal Guaicurus e Terminal 
Morenão. Equipe 3: Terminal 
Júlio de Castilho; Terminal 
Bandeirantes e Terminal 
Aero Rancho.

Cada equipe conta com 
quatro pessoas, um caminhão 
pipa e um veículo de apoio. 
De acordo com o município, a 
estimativa é de que sejam uti-
lizados cerca de 30 mil litros 
de hipoclorito de sódio.

Após a remodelação da 
nova Caravana da Saúde, 
que iniciou no dia 2 de de-
zembro em todo o Estado, 
com a realização de exames 
e cirurgias eletivas, ainda 
não começou a operar com 
100% da capacidade em 
Campo Grande. Conforme 
já anunciado pelo jornal  
O Estado, desde o mês de de-
zembro de 2021, dos quatro 
hospitais credenciados, 
apenas o HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do 
Sul) iniciou os atendimentos. 
Na lista das unidades que 
não começaram está o Hos-
pital Adventista do Pênfigo, 
São Julião e a Maternidade 
Cândido Mariano, que devem 
receber os aditivos contra-
tuais na próxima semana, 
após a assinatura do termo. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, José Mauro 
Filho, os termos devem ser 
assinados na segunda-feira 
(17), os documentos já estão 
prontos e a liberação dos 
recursos deverá acontecer 
logo após esta etapa.

“Os termos já foram con-
feccionadas e acredito que 
até segunda-feira sejam as-
sinados. São quatro hospitais 
que já encaminharam os docu-
mentos para credenciamento 
e os termos foram confeccio-
nados pela procuradoria do 
município, e assim que tiver 
o aval vai para assinatura e 
publicação”, pontuou.

Para ele, ainda é possível 
manter a realização de ci-
rurgias e exames, uma vez 
que, apesar do aumento no 
número de casos do novo 
coronavírus e da influenza, 
não estão prejudicando na 
capacidade de internações. 

“A princípio eu acredito 
que esse aumento no nú-
mero de casos de COVID-19 
e gripe não afetem os aten-
dimentos da Caravana da 
Saúde, justamente porque os 
hospitais não estão deman-
dando um número grande de 
internações. Então esse é o 
cuidado, por isso estamos 
contratualizando leitos em 
outros hospitais a não ser o 
regional, para não colocar 
um tipo só de doença lá”, 
destacou. 

Vale lembrar que a dis-
cussão sobre a falta do 
repasse dos recursos co-
meçou a ser divulgada pelo 
jornal O Estado em 7 de de-
zembro, quando a Prefeitura 
de Campo Grande informou 
que seria necessária uma 
reunião com os represen-
tantes do governo do Estado 
para autorização destes. Um 
dia depois, o secretário de 
Saúde, Geraldo Resende, ad-
mitiu o atraso por conta das 
questões burocráticas.

A prefeitura ainda in-
formou que os hospitais pri-
meiro deveriam cumprir a 
meta de procedimentos esta-
belecida em contrato. 

aumento no número de casos 
positivos”, afirma José Mauro.

Enfermeira em um dos 
centros de testagem desde 
setembro de 2021, Hellen Ve-
lasques relata que realiza em 
média 70 testes por dia. “Eu 
presenciei a linha epidemio-
lógica de diminuição de casos 
e agora a explosão. Ontem 
(12) eu realizei 70 testes até 
13h, sendo 15 positivos e de 
tarde tem mais. A demanda 
está sendo uns 120 testes de 
COVID-19 por dia.”

“Minha rotina de trabalho 
está sendo bem cansativa, 
porque eu trabalho exclusiva-
mente com a testagem. Está 
sendo cansativa tanto para 
mim quanto para meus colegas 
de trabalho, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, a admi-
nistração que realiza a coleta 
dos dados para cadastro. Os 
colegas médicos estão muito 
sobrecarregados, porque a 
demanda está alta. Como eu 
comentei, é algo em torno de 
70 pacientes por período nas 
testagens, não temos estrutura 
física e nem de dimensiona-
mento de pessoal para atender 
a demanda com a qualidade 
que gostaríamos de passar. Es-
tamos muito sobrecarregados 
e a saúde mental entra em 
jogo, porque nós ficamos estres-
sados, o paciente já chega es-
tressado por conta do tumulto 
que ocorre na hora de realizar 
a testagem, porque nós não 
temos um espaço físico ade-
quado que comporte 70 pessoas 
por período. A gente fica traba-
lhando sob pressão, estressado, 
principalmente a gente que é de 
humanidade básica de saúde, 
trabalhamos com atenção pri-
mária e deveria ser algo mais 
tranquilo”, pontua.

De acordo com a psicóloga 
Avany Cardoso Leal, a sobre-
carga pode causar graves pre-
juízos à saúde física e mental 
dos trabalhadores da área de 
assistência, como estresse, e 
posteriormente desencadear 
a síndrome de burnout, pro-
cesso de exaustão decorrente 
de fatores ligados ao trabalho.

“Muitos profissionais da 
saúde, por medo de se conta-
minar e de contaminar seus 
entes queridos, pensaram 
em trocar de especialidade, 
por conta do estresse e das 
condições de trabalho. Entre 
os sintomas de ansiedade, 
os mais presentes são a in-
capacidade de relaxar, irri-
tabilidade, lentidão do pen-
samento, perda ou ganho de 
peso, medo de que aconteça 
o pior e piora da qualidade 
do sono, com sonolência 
diurna, fruto da estafa física 
e mental. Houve grande au-
mento dos casos de estresse, 
ansiedade e depressão entre 
todos os profissionais que 
trabalham diretamente no 
atendimento a pacientes com 
suspeita ou portadores do 
vírus”, explica.

O presidente do Coren 
(Conselho Regional de En-
fermagem), Sebastião Du-
arte, relata que o conselho 
recebe muitas reclamações 
de exaustão física e mental 
pela desproporção entre o nú-
mero de pessoas atendidas 
e o número de profissionais 
disponíveis. 

“Em Campo Grande, a 
maior cidade do Estado, nos 
reunimos com o secretário 
municipal de Saúde e proto-
colamos um documento em 

Em unidades de saúde 
e centros de testagem 
profissionais atuam no 
limite da capacidade

Valentin Manieri

Isabela Assoni

Subiu para 25% o número de 
servidores da Saúde afastados 
por COVID-19 ou influenza por 
conta dos casos positivos em 
Campo Grande. A informação 
foi repassada pelo secretário 
municipal de Saúde, José 
Mauro Filho, na manhã dessa 
quarta-feira (12). Em função 
das equipes reduzidas e de au-
mento da demanda, a tendência 
é de que aconteça sobrecarga 
em unidades de pronto atendi-
mento e polos de testagem.

“Em média nós temos 15% 
do afastamento dos profissio-
nais, só que aumentou muito. 
O que dá para fazer em home 
office está sendo considerado, 
como por exemplo a parte ad-
ministrativa. Quem foi diagnos-
ticado com H3N2 ou COVID-19 
está trabalhando de casa até 
negativar o teste. Normalmente 
o retorno acontece após 5 
dias”, comentou a O Estado o 
secretário municipal de Saúde.

Conforme a pasta, o afas-
tamento dos servidores não 
impacta de forma significativa 
o atendimento de hospitais e 
unidades de saúde, especial-
mente por conta da redução 
no período de isolamento, que 
passou para cinco dias para 
pacientes assintomáticos e 
sete dias para sintomáticos, 
seguindo a última determi-
nação do Ministério da Saúde. 
“Consequentemente a situação 
acaba sendo normalizada com 
um pouco mais de rapidez”, 
informa a secretaria em nota.

O afastamento acaba afe-
tando equipes menores. É o 
que relata a enfermeira Luísa 
Bruschi, que atua em um centro 
de vacinação na Capital. Ela 
conta que nas últimas três 

semanas houve um aumento 
no número de pessoas conta-
minadas no local, o que deixou 
a equipe defasada e demandou 
a reorganização dos servidores 
para não impactar no anda-
mento do trabalho. 

“Por conta da pandemia 
e do surto de gripe a rota-
tividade de pessoas por dia 
aumentou também, por mais 
que a gente tome cuidado o 
risco está lá. Durante essas 
últimas três semanas tivemos 
aumento de contaminação 
dentro da equipe e por sermos 
em poucas pessoas prejudica 
o serviço. A equipe ficou defa-
sada, então foi preciso fazer 
toda uma reorganização para 
não atrapalhar o andamento 
dos atendimentos. A única 
parte boa é que todos estão 
vacinados então estamos bem, 
só precisamos cumprir o isola-
mento mesmo”, relata.

Uma servidora da área da 
Saúde que atua em uma das 
maiores UPAs da Capital, loca-
lizada no Jardim Leblon, con-
firmou que vários colegas já tes-
taram positivo para COVID-19 

neste ano e que, por isso, ti-
veram de pedir afastamento. 

“Tem vários colegas positi-
vando, mas graças à vacina a 
maioria com sintomas leves. 
A procura por atendimento de 
pacientes com sintomas gri-
pais representa a pelo menos, 
70% dos nossos atendimentos 
diários. Aumentou muito o 
atendimento na pediatria, está 
igual quase igual ao de adultos 
ou mais. Mas a maioria das 
crianças acabam não testando 
e são casos leves de sintomas 
respiratórios e nos adultos 
a faixa etária que mais pro-
cura atendimento é de jovens 
adultos”, destacou.

Na primeira semana de 
2022 as unidades de saúde 
chegaram a registrar a marca 
de 16 mil atendimentos diários. 
De acordo com a Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde), na 
segunda-feira (10) foram 9 
mil atendimentos e na terça-
-feira (11) cerca de 10 mil. “Fi-
zemos 6 mil testagens na terça 
em Campo Grande. Estamos 
testando muito e consequen-
temente vamos observar um 

Resolução publicada pela 
SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) no DOE (Diário 
Oficial do Estado) de ontem 
(12) incluiu entre os pro-
cedimentos da nova fase 
da Caravana da Saúde os 
exames de cateterismo, lito-
tripsia e urodinâmica, além 
de operações de ortopedia. 
Eles farão parte do “Examina 
MS” e “Opera MS”, que visam 
reduzir a fila de espera na 
saúde pública de Mato Grosso 
do Sul. A expectativa é de 
que sejam realizados 1.227 
exames de cateterismo, 400 

procedimentos de litotripsia 
(exame de pedra nos rins 
realizado por ultrassom) e 
1.353 de urodinâmica. Esses 
procedimentos são novidade 
desta edição da Caravana da 
Saúde.

Para esses procedimentos 
poderão ser feitos atendi-
mentos eventuais ou muti-
rões, no período de janeiro 
a abril deste ano. Caberá às 
secretarias municipais de 
Saúde, juntamente com os 
estabelecimentos de saúde, 
fazerem as adesões ao pro-
grama estadual. (IA)

Novos procedimentos

Para especialista em psicologia, sobrecarga tem  
impactado na condição mental dos profissionais

Pelas ruas da Capital, 
profissionais de 
enfermagem soliticam 
valorização e respeito 

Valentin Manieri

que pedimos para não re-
duzir o número de profissio-
nais de enfermagem e fazer 
as readequações conforme a 
quantidade de pessoas que 

buscam por atendimento. O 
profissional de enfermagem é 
aquele que quer resolver tudo 
para todos, muitas vezes sem 
condições para o trabalho, 

seja por deficiência no di-
mensionamento de pessoal, 
ou por falta de materiais e 
medicamentos, esse contexto 
todo pode desencadear o so-
frimento mental”, expõe.

A Sesau lembra que todas as 
medidas de prevenção contra a 
COVID-19 devem ser mantidas 
por todos: usar máscara corre-
tamente, evitar aglomerações, 
manter ambientes arejados e 
higienizar as mãos. Pessoas 
com sintomas gripais devem 
fazer o teste imediatamente. 
Quem não tem sintomas, mas 
entrou em contato com caso 
positivo, deve procurar teste 
de COVID-19 entre o 5º e o 
10º dia após o contato. Todas 
as UBSs dispõem de testes e o 
resultado do teste rápido leva 
de 10 a 15 minutos.
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Campo Grande pode iniciar aplicação em crianças no sábado nas escolas municipais

Investimentos garantem queda 
de 10% nos registros de roubos 

18,3 mil doses de imunizantes infantis 
contra COVID-19 devem chegar amanhã

PMA de Naviraí 
autua infrator por 
maus-ratos

Senar seleciona 
instrutores para 
cursos de formação

Refis é 
oportunidade para 
regularização 

Fraternidade Sem 
Fronteiras arrecada 
doações para MG

Sanesul é 
reconhecida 
nacionalmente

Policiais militares 
ambientais de Naviraí 
receberam denúncias de que 
em uma propriedade rural, 
localizada no município de 
Amambai, onde homens 
estariam praticando caça 
ilegal e cães sofreriam 
maus-tratos. No local, os 
animais sem raça definida 
estavam debilitados, 
sem alimento e água. Na 
propriedade também foi 
encontrada uma arma de 
fogo (sem documentação). 
A PMA autuou o infrator em 
R$ 6 mil. (MP)

O Senar Mato Grosso do 
Sul abriu credenciamento 
para pessoas jurídicas 
que queiram fazer parte 
da equipe. Entre os perfis 
desejados estão o de nível 
médio com formação 
técnica e experiência 
comprovada de no mínimo 
seis meses, e de nível 
superior, com experiência 
comprovada de pelo menos 
dois ou cinco anos.

Para participar 
é simples. Basta 
acessar senarms.org.br/
credenciamento. (MP)

O novo Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal) 
do governo do Estado 
oferece oportunidade 
de regularização aos 
contribuintes que têm 
débitos com a Agems 
(Agência Estadual de 
Regulação de Serviços 
Públicos). Devedores 
poderão fazer a quitação 
com isenção total de 
juros e multas à vista. 
Existe também a opção 
de parcelar a dívida, 
contando com desconto 
sobre multas e juros. (MP)

Voluntários da 
organização humanitária 
Fraternidade Sem 
Fronteiras estão 
arrecadando doações 
para as famílias atingidas 
pelas chuvas em Minas 
Gerais. As doações 
podem ser de roupas e 
recursos para a compra 
de colchões e demais 
itens necessários. O site 
para doação é o https://
fraternidadesemfronteiras.
colabore.org/
iniciativasvoluntarias. 
(MP)

A ANA (Agência 
Nacional de Águas e 
Saneamento Básico) 
inseriu a Sanesul 
(Empresa de Saneamento 
de Mato Grosso do Sul) 
na lista das companhias 
de saneamento com 
capacidade econômico-
financeira comprovada. 
A concessionária dos 
serviços de água e 
esgotamento sanitário em 
68 municípios do Estado 
foi a primeira do país a 
protocolar, em dezembro, 
na ANA, os documentos 
para atendimento ao 
decreto. (MP)

Aline Araújo

A primeira remessa de va-
cinas destinas às crianças deve 
chegar amanhã (14) a Mato 
Grosso do Sul. São 18,3 mil 
doses de vacinas da Pfizer, 
com dosagem preparada 
para atender as crianças de 
5 a 11 anos. Se chegarem no 
tempo determinado, as doses 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde serão distribuídas para 
os municípios no sábado, para 
a vacinação começar o quanto 
antes, segundo a SES (Secre-
taria de Estado de Saúde). O 
Estado possui cerca de 301 mil 
crianças nesta faixa etária.

Quem define o calendário de 
vacinação são as Secretárias 
Municipais de Saúde e algumas 
já haviam iniciado o pré-ca-
dastro de crianças. Segundo 
a assessoria da Sesau (Secre-
tária Municipal de Saúde), até 
o fechamento da reportagem, 
havia 10.315 pessoas de 5 a 11 
anos cadastradas no sistema 
de identificação prévia para 
vacinação contra a COVID-19. A 
secretaria informou que foi per-
cebido um aumento na procura 
nos últimos dias. Até o dia 4 de 
janeiro, havia 7.267 crianças ca-
dastradas. Com a aproximação 
do início da vacinação deste 
público, a Sesau espera que 
haja uma procura ainda maior. 
A ideia do cadastro é dar mais 
agilidade ao processo. 

Na manhã de ontem (12), 
técnicos da Sesau e da Semed 
(Secretaria Municipal de Edu-
cação) se reuniram para dis-
cutir uma campanha que leva 
a vacinação infantil para as 
escolas. Serão cedidas oito 
escolas municipais nas sete 

regiões da Capital e nas Mo-
reninhas. As estruturas para 
atender a vacinação serão mon-
tadas nas salas de informática, 
onde os cadastros são reali-
zados, e nas quadras para a 
aplicação da vacina. As escolas 
vão se preparar para acomodar 
crianças e responsáveis de ma-
neira segura. Os diretores vão 
orientar alunos e responsáveis, 
e uma equipe ficará respon-
sável por desinfecção das es-
colas e demarcação dos locais 
para garantir o distanciamento.

Apesar de tardia, a vaci-
nação das crianças chega em 
um momento oportuno para a 
volta às aulas presenciais.

“Essa campanha vem no mo-
mento certo, para recebermos 
as crianças e famílias dentro 
da escola. Fazer essa campanha 
dentro da escola traz mais con-
fiança aos pais, mostra a escola 
preparada e organizada. As 
crianças imunizadas são im-
portantes para os professores 
e para as famílias, porque as 
crianças estando protegidas, 
elas não irão transmitir e não 
vão ficar doentes”, afirma a 
superintendente de Gestão 
e Normas da Semed, Alelis 
Gomes, responsável pela orga-
nização da campanha. 

A recomendação do minis-
tério é de que a imunização das 
crianças para a COVID-19 siga 
um cronograma e, assim como 
aconteceu em outras faixas etá-
rias, a vacinação deverá prio-
rizar grupos com deficiência 
permanente ou comorbidades, 
além de crianças que convivam, 
na mesma casa, com pessoas 
com alto risco de evolução grave 
de COVID-19.

Nas crianças sem comorbi-

Bárbara F. Bejarano

O ano de 2021 foi de me-
lhores resultados na segurança 
pública da Capital. Segundo a 
Sejusp (Secretária de Estado 
e Segurança Pública), Campo 
Grande está mais segura pela 
queda de 10% nos roubos em 
todo 2021. Em relação aos re-
gistros de roubos seguidos de 
morte, a diminuição foi de 60%, 
pois foram três casos em 2021 
e sete casos em 2020. 

O secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, 

Antônio Carlos Videira, des-
tacou que a redução desses 
crimes são fruto do investi-
mento do governo do Estado na 
estrutura da segurança, como 
em viaturas, equipamentos e na 
capacitação de policiais. 

“De forma inédita e estra-
tégica, o governador Reinaldo 
Azambuja investiu mais de R$ 
649,70 milhões na segurança 
pública, para a capacitação de 
profissionais, de viatura, novos 
armamentos, mobiliários e equi-
pamentos de ponta para poli-
ciais e bombeiros”, afirma.

dades será realizada a imuni-
zação por faixa etária. Primeiro 
as crianças de 10 e 11 anos. E 
sucessivamente, de acordo com 
as doses disponíveis, ampliando 
a vacinação até as crianças 
de 5 anos serem vacinadas. A 
estimativa da Sesau é de va-

cinar aproximadamente 90 mil 
crianças de 5 a 11 anos. Além 
das escolas, a vacinação vai 
estar disponível nas unidades 
de saúde, seguindo calendário 
a ser estabelecido pela pasta.

Para otimizar a vacinação, 
a orientação é para que os 

responsáveis façam o cadastro 
das crianças no sistema de 
identificação prévia. Pelo ende-
reço eletrônico: http://vacina.
camogrande.ms.gov.br. Em caso 
de crianças que tenham alguma 
comorbidade, é necessário 
também anexar o laudo médico.

tarifa especial será exclusiva 
para pagamento em cartão 
eletrônico recarregável.

O debate foi longo para a 
definição do valor da tarifa e 
contou com estudos técnicos 
apresentados pela Agereg 
(Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
de Campo Grande). Entre os 
itens levados em consideração 
para a sugestão do novo valor 
também estão a alta no valor 
do diesel e os reajustes nas 
peças dos ônibus. Além dos re-
ajustes trabalhistas. O acrés-
cimo definido foi de 21,93% 
sobre o valor atual de R$ 4,20. 
Assim a tarifa passaria para 
R$ 5,12, porém a prefeitura já 
havia determinado, no Decreto 
nº 15.037/2021, que o reajuste 
no bilhete ficará limitado em 
até 5% neste ano. Assim o 
acréscimo foi de 4,76% para a 
tarifa de 4,40.

“Além da matéria traba-
lhista e da necessidade de 
se garantir os direitos típicos 
das categorias profissionais, 
existe a questão social e de 
cidadania do transporte co-
letivo urbano, que reflete em 
toda a população da nossa 
capital”, ponderou a procura-
dora-chefe do MPT-MS, Cân-
dice Gabriela Arosio, que 
conduziu a negociação. 

A prefeitura assumiu como 
compromisso ampliar a sub-
venção econômica para di-
minuir os efeitos do suposto 
desequilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato de con-
cessão feito com o Consórcio 
Guaicurus. É importante 
lembrar que o consórcio 
agrupa as quatro empresas 
de ônibus que operam o sis-
tema de transporte coletivo 
urbano de passageiros em 
Campo Grande.

Equipes devem começar 
nos próximos dias a 
sinalizar e organizar as 
escolas para vacinação 

Reprodução PMCG

AUTORIZAÇÃO CORONAVAC
A Anvisa encaminhou ao 

Instituto Butantan um pe-
dido para mais informações 
sobre os estudos realizados 
para verificar a possibilidade 
da utilização do imunizante 
CoronaVac para a vacinação 
infantil. Em dezembro o ins-
tituto entrou com o pedido de 
autorização de uso da vacina 
em caráter emergencial em 
crianças de 11 a 5 anos. O 
imunizante é produzido em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac. 

A solicitação em questão 
pede dados detalhados sobre 
o estudo conduzido pelo Minis-
tério da Saúde chileno, desen-

volvido para avaliar dados de 
efetividade do uso pediátrico 
da vacina contra COVID-19.

A Anvisa afirmou em nota 
que terá uma reunião nesta 
quinta-feira (13), às 10h, com 
o Instituto Butantan e repre-
sentantes das sociedades 
médicas para discussão dos 
dados e definição para uma 
possível viabilização do uso 
da vacina.

Para o secretário de Saúde 
de Mato Grosso do Sul, Ge-
raldo Resende, a liberação da 
vacina pode acelerar a imuni-
zação das crianças 

“Nós queremos que o go-
verno possa discutir a libe-

ração da vacina CoronaVac, 
que já tem estudos que tem 
demonstrado a sua eficácia 
tanto na china quanto em pa-
íses da América Latina como 
Chile, sem qualquer tipo de 
efeito colateral em criança, 
então é uma vacina segura, 
e tem pesquisas para passar 
a reduzir para 3 anos a idade 
mínima. Estamos defendendo 
que a Anvisa libere a vacina 
da CoronaVac para poder imu-
nizar todas as crianças em 
um curto espaço de tempo. E 
vamos fazer campanhas para 
que os responsáveis levem as 
crianças para vacinar”, afirma 
o titular da pasta.

Última reunião 
aconteceu no Ministério 
Público do Trabalho e 
deu fim a paralisação

Reprodução
Aline Araújo

O novo valor da tarifa de 
ônibus em Campo Grande 
entra em vigor na próxima 
segunda-feira (17). A tarifa 
será de R$ 4,40 para as pes-
soas físicas e empresas pri-
vadas. A resolução do im-
passe que já durava dias 
aconteceu após uma audi-
ência de conciliação na 
manhã de quarta-feira (12), 
entre o Consórcio Guaicurus 
e o Sindicato dos Trabalha-
dores em Transporte Urbano 
de Campo Grande, mediada 
pelo MPT (Ministério Público 
do Trabalho).

Após a negociação o mo-
vimento grevista suspendeu 
o anúncio de paralisação. 
A conciliação seguiu o que 
havia sido determinado na 
assembleia, ainda em 2021, e 
garantiu aos trabalhadores o 
reajuste salarial de 11,08%, a 
partir de 18 de novembro de 
2021, data-base desses profis-
sionais. O pagamento do saldo 
retroativo à data-base será 
efetuado em três parcelas, 
contadas do quinto dia útil de 
março de 2022.

De acordo com a portaria da 
Agereg, as linhas executivas, 
conhecidas como os “fresqui-
nhos”, vão para R$ 5,40. E 
em datas comemorativos como 
Dia do Trabalho, Dia das Mães, 
Dia dos Pais, aniversário de 
Campo Grande, Finados, Natal 
e Ano-Novo, a tarifa terá um 
desconto de 40% e custará R$ 
1,75. O troco máximo segue 
estipulado como R$ 20 e a 

Nova tarifa de ônibus de R$ 4,40 entra 
em vigor na próxima segunda-feira 
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Fábio Zanini
Folhapress

O Ministério da 
Infraestrutura recebeu, 
até o início de janeiro, 29 
pedidos de aberturas de 
novas ferrovias privadas 
na Região Sudeste.

Minas Gerais, São 
Paulo e Espírito Santo 

fazem com que a região 
lidere o ranking, com 
possibilidade de R$ 83 
bilhões em investimentos, 
segundo a pasta. Minas 
é o estado com mais 
solicitações, 20 no total.

No país todo, 76 
pedidos de ferrovias, 
que cruzam 16 estados, 
foram apresentados após 

o governo lançar o novo 
modelo de exploração 
do setor pela iniciativa 
privada. O formato é 
decorrência da aprovação 
pelo Congresso do novo 
marco ferroviário.

As ferrovias miram o 
transporte de minério, 
grãos e celulose em direção 
a portos da região.

Com 29 pedidos, Sudeste lidera solicitações 

Radar

Reajuste

Logística

Novo marco legal das ferrovias 
impulsiona injeção de mais 
de R$ 4,5 bilhões em MS

Em MS receita com exportações industriais 
cresce 14% em 2021, marcando US$ 4,31 bi

Seguro-desemprego varia de R$ 1.212 a R$ 2.106

Felipe Ribeiro

O governo do Estado, por 
meio da Semagro (Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-
miliar), confirmou nesta se-
mana a aprovação dos pedidos 
de construção de ferrovias 
pela iniciativa privada em 
Mato Grosso do Sul. Já há 
sinalização positiva para, pelo 
menos, três trechos no Estado.

De acordo com o titular da 
pasta, Jaime Verruck, ainda 
há mais solicitações para o 
uso dessas vias em MS. Em 
dezembro, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou o novo 
marco legal do transporte fer-
roviário, que permite a ex-
ploração do setor por enti-
dades privadas, por meio de 
investimentos para aproveitar 
trechos ociosos, por exemplo.

No Estado, já existem 
alguns projetos com essas 
características, que estão 
sendo acompanhados pelo 
governo estadual, para a efe-
tivação das iniciativas, como 
explica o chefe da Semagro. 
“Agora, nós estamos focando 
nas ferrovias. Para a Malha 
Oeste, que é uma ferrovia 
antiga, de Mairinque, em São 

Paulo, a Corumbá, nós es-
tamos fazendo um estudo de 
revitalização.”

“E no segundo semestre, 
já vamos ter uma relicitação 
da Malha Oeste. Então, isso 
também é foco de reativação”, 
disse o secretário. Segundo 
ele, o processo de regime de 
autorização às companhias 
interessadas nos trechos fer-
roviários acaba implicando o 
estímulo ao investimento em 
obras pelo Estado.

Jaime Verruck também re-
velou que a Eldorado Celulose, 
no município de Três Lagoas, 
solicitou uma conexão férrea 
até Aparecida do Taboado, que 
já foi aprovada. Além disso, um 
pedido de autorização refe-
rente ao uso da Ferroeste, que 
liga Maracaju a Paranaguá, no 
Paraná, já obteve aval para 
efetivação. Para este projeto, 
o investimento é de mais de 
R$ 2 bilhões.

Na lista de outros empre-
endimentos que não foram 
autorizados ainda, mas que 
podem receber aprovação, 
está o trecho apresentado pela 
empresa Suzano, entre Ribas 
do Rio Pardo e Inocência. Con-
forme Verruck, uma permissão 
deve ser concedida para a 
construção da obra.

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, visita hoje 
(13) propriedades rurais 
afetadas pela estiagem em 
Mato Grosso do Sul e irá se 
reunir com lideranças dos 
produtores rurais da região 
de Naviraí. 

O encontro faz parte de 
uma série de visitas que a mi-
nistra realiza para verificar 
a situação de produtores ru-
rais que foram prejudicados 
pela seca que atinge os es-
tados do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina, do Paraná 
e de Mato Grosso do Sul. 

Integram a comitiva da mi-
nistra na viagem aos estados: 
secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, 
Guilherme Bastos;  presidente 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), Gui-

lherme Ribeiro; presidente 
da Embrapa, Celso Moretti; 
diretor de Agronegócio do 
Banco do Brasil, Antônio 
Carlos Wagner Chiarello; sub-
secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Economia, 
Rogério Boueri; chefe do De-
partamento de Crédito Rural 
e Proagro do Banco Central, 
Cláudio Filgueiras; e diretor 
de Cooperativismo e Acesso 
aos Mercados do Ministério 
da Agricultura, Márcio Ma-
dalena. 

SERVIÇO: Reunião com 
lideranças dos produtores rurais 
da região de Naviraí
Horário: 16h30 (horário local)
Local: Cooperativa Agrícola Sul-
Mato-Grossense (Copasul)
Endereço: Av. Campo Grande, 
nº 1.978, Jardim Progresso – 
Naviraí/MS.

Investimentos
Com os investimentos da 

iniciativa privada em Mato 
Grosso do Sul, a logística do 
Estado deve dar início a uma 
grande fase de desenvolvi-
mento, por meio da recupe-
ração de terminais e vias com 
funcionamento interrompido. 
Ao todo, mais de R$ 4,5 bi-
lhões devem ser usados para o 
aproveitamento das ferrovias 
mencionadas.

Gargalo logístico
Para o secretário de De-

senvolvimento, a atenção às 
ferrovias acaba solucionando 
até mesmo problemas relacio-
nados ao escoamento em ro-
dovias e hidrovias. “De Campo 
Grande a Corumbá, em função 
do problema que nós tivemos na 

questão da hidrovia, são mais 
de 700 carretas transitando 
por dia. Elas carregam minério, 
andando ao lado de uma fer-
rovia. Isso não tem sentido, eles 
andam mil quilômetros ao lado 

de uma ferrovia.”
“Então, é isso que nós que-

remos. Canalizar todo esse mi-
nério em cima de trilho. Colocar 
essa celulose, eucalipto, soja 
em cima da ferrovia. Esses são 

os objetivos para este ano. Nós 
queremos definir toda essa es-
tratégia de relicitação, para fa-
zermos a implantação de novos 
eixos ferroviários”, completou 
Jaime Verruck.

Com malha sucateada, 
marco legal é saída 

para reativar a ferrovia 
no Estado
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Carne foi um dos 
principais produtos da 
pauta de exportação 
da indústria em 2021

Divulgação Fiems
Bela Reina 

Em Mato Grosso do Sul a 
receita com exportações in-
dustriais chegou a US$ 4,31 
bilhões em 2021, um aumento 
de 14%, se comparado ao ano 
retrasado, segundo a apu-
ração realizada pelo Radar 
Industrial da Fiems (Fede-
ração das Indústrias de Mato 
Grosso do Sul). O resultado 
dessa receita de exportação 
de produtos industrializados 
é o melhor da história para 
o Estado. Em dezembro de 
2021 a receita aumentou 37% 
em relação a 2020 durante o 
mesmo mês, resultando em  
US$ 373,8 milhões. 

O economista e coorde-
nador da Unidade de Eco-
nomia, Estudos e Pesquisas 
da Fiems,  Ezequiel Resende, 
comenta que esse resultado 
foi decorrente de uma com-
binação de fatores, incluindo 
o preço e o volume dos pro-
dutos comercializados.

Carne desossada e conge-
lada de bovinos, óleo de soja, 
minério de ferro, bagaços, 
outros resíduos da extração 

do óleo de soja, açúcar, pe-
daços e miudezas congelados 
de frango mostraram o maior 
aumento na receita em com-
paração com 2020 e os itens 
derivaram mais de US$ 550 
milhões em uma receita adi-
cional. 

Celulose e papel, frigorí-
ficos (bovinos, suínos, aves 
e peixes), processamento de 
soja, sucroenergético e mi-
neração tiveram maior par-
ticipação na receita e expor-
tação do ano de 2021 e juntos 
totalizam 94% das exporta-

ções da indústria estadual ou 
US$ 4,058 bilhões. As maiores 
receitas de importados de 
produtos industrializados 
sul-mato-grossenses vêm de 
China (27%), Estados Unidos 
(10%), Holanda (7%), Chile 
(5%) e Itália (4%).

Vistoria

Ministra Tereza Cristina 
visita propriedades afetadas 
pela estiagem em Naviraí

Técnico do Mapa 
avalia condições de 
seca registrada nas 
lavouras de soja

Divulgação Mapa

Folhapress

O governo atualizou a ta-
bela de valores usada para 
calcular o seguro-desem-
prego pago a trabalhadores 
demitidos. Com a correção 
anual, válida desde a última 
terça-feira (11), o valor mí-

nimo para este ano subiu 
para R$ 1.212, seguindo o 
novo salário-mínimo na-
cional. No ano passado, esse 
valor era de R$ 1.100.

Já o valor máximo do se-
guro-desemprego passa a ser 
de R$ 2.106,08, uma diferença 
de R$ 194,24 ante o teto ante-

rior, de R$ 1.911,84. O valor 
máximo é pago a trabalha-
dores que recebem um salário 
médio acima de R$ 3.097,26.

Para a atualização das 
faixas salariais, o Ministério 
do Trabalho e Previdência leva 
em consideração a variação 
do INPC (Índice Nacional de 

Preços ao consumidor) de 
2021, que foi de 10,16%. O 
índice também é usado no re-
ajuste anual das aposentado-
rias do INSS acima do salário-
-mínimo. Segundo o Ministério 
os novos valores serão devidos 
aos trabalhadores que tiverem 
parcelas emitidas para saques.

Governo confirma três investimentos 
privados em ferrovias do Estado
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Preços

Anti-covid

País teve o quarto maior índice entre 44 economias pesquisadas

Inflação no Brasil está entre 
as maiores do mundo em 2021

Bolsonaro atribui inflação a distanciamento

Vagas em resturantes 
estão entre as que mais 
aparecem neste período 
de pandemia

Aumento na energia 
elétrica ajudou a 
impactar a inflação 
e pesou no índice

Presidente alega 
que inflação piorou 
com medidas de 
distanciamento

Arquivo

Arquivo

Agência Brasil

Eduardo Cucolo
Folhapress

O Brasil fechou 2021 com 
a quarta maior inflação entre 
44 economias destacadas pela 
OCDE e deve terminar 2022 
entre as nove maiores taxas ao 
consumidor, segundo projeções 
e dados coletados pela insti-
tuição que reúne as economias 
mais relevantes do planeta.

O IPCA (índice oficial de in-
flação do país) de 10,06% foi 
superado apenas pelas taxas de 
Argentina (51% até novembro), 
Turquia (36% até dezembro) e 
Estônia (12,1% até dezembro) 
na seleção de países acompa-
nhados pela instituição multi-
lateral. Se fossem selecionadas 
as economias do G20, o Brasil 
estaria em terceiro lugar.

Considerando um conjunto 
mais amplo de países, o IPCA 
do ano passado ficou na 13ª 
posição entre as 71 economias 
que já divulgaram dados para 
dezembro de 2021, segundo 
coleta feita pela plataforma 
Trading Economics.

Se forem analisadas as taxas 
em 12 meses divulgadas até 
novembro ou dezembro por 147 
economias, o IPCA fica no 28º 
lugar – 5ª posição entre os pa-
íses do continente americano.

A Venezuela, com inflação de 

Ricardo Della Coletta
Folhapress

Um dia depois de a inflação 
medida pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo) ter registrado variação 
de 10,06% em 12 meses, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
creditou a alta de preços a po-
líticas de distanciamento social 
defendidas por governadores e 
a um fenômeno global.

Questionado numa entrevista 
virtual sobre os impactos da 
inflação em sua campanha pela 
reeleição, o mandatário com-
parou ainda os índices com o 
final do governo Dilma Rousseff 
(PT) – em 2015, o índice acumu-
lado bateu em 10,67%.

“Olha só, se não me engano 
em 2014 ou 2015 a inflação foi 
de 10% também. Me aponte 
qual crise aconteceu nesses dois 
anos? Não teve crise nenhuma. 
Nós tivemos aqui a questão da 
COVID”, declarou Bolsonaro.

“Com a política do fique 
em casa a cadeia produtiva 

Joana Cunha
Folhapress

As incertezas na eco-
nomia durante a pandemia 
contribuíram para turbinar o 
patamar de contratações de 
trabalhadores temporários, 
segundo a Asserttem, asso-
ciação do setor, que registrou 
mais de 2,4 milhões de vagas 
geradas na modalidade em 
2021, ante cerca de 2 milhões 
no ano anterior. Foi o maior 
patamar desde 2014, início 
da série histórica.

Para o presidente da As-
serttem, Marcos de Abreu, o 
trabalho temporário ganhou 
força na pandemia porque é 
um regime atípico, que flexi-
biliza contratação e demissão 

em tempos de insegurança.
Segundo ele, parte das 

empresas demitiu seus per-
manentes no início da crise 
do coronavírus e elevou a 
quantidade de vagas tem-
porárias quando a demanda 
voltou a reagir.

No início deste ano, porém, 
o avanço da ômicron turvou 
o cenário. Abreu afirma que, 
apesar dos relatos de falta 
de mão de obra por causa 
dos afastamentos de traba-
lhadores contaminados em 
diversos setores, não tem 
percebido um novo aumento 
imediato da busca de tempo-
rários para substituí-los.

Ele avalia que as em-
presas estão com receio de 
abrir vagas no momento.

sofreu solavancos e a inflação 
é uma questão natural”, com-
plementou.

Em seguida, ele afirmou que 
o aumento de preços de itens 
como os combustíveis tem ocor-
rido “no mundo todo”.

“Ou alguém acha que eu sou 
o malvadão? Foi aumentado o 
preço da gasolina e diesel ontem 
porque eu sou o malvadão. Pri-
meiro que eu não tenho controle 

sobre isso. Eu já falei algumas 
vezes que se eu pudesse, ficava 
livre da Petrobras”, afirmou.

“O preço de combustível en-
careceu no mundo todo.”

Na terça (11), a Petrobras 
informou um novo aumento nos 
preços do diesel nas refinarias 
(8%), ao passo que a gasolina 
vendida às distribuidoras teve 
aumento médio de 4,85%.

Em carta aberta divulgada 

na terça, o presidente do BC 
(Banco Central), Roberto 
Campos Neto, atribuiu o es-
touro da meta de inflação em 
2021 aos sucessivos choques 
de custos e enfatizou que se 
trata de movimento observado 
também em outros países.

“De fato, a aceleração signifi-
cativa da inflação em 2021 para 
níveis superiores às metas foi 
um fenômeno global, atingindo 
a maioria dos países avançados 
e emergentes”, disse o texto, 
endereçado ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

Na véspera, em conversa com 
apoiadores em frente do Palácio 
da Alvorada, Bolsonaro já havia 
culpado as medidas restritivas 
adotadas ano passado por conta 
da COVID pela inflação.

“Agora temos problemas. 
Econômico, inflação, está o 
mundo todo com esse problema. 
Lembram do ‘fique em casa a 
economia a gente vê depois?’ 
Estão vendo a economia. Ficou 
em casa, apoiou, agora quer me 
culpar da inflação”, disse.

686,4%, lidera todos os rankings 
mundiais. Nas Américas, des-
tacam-se ainda Suriname 
(63,3%) e Haiti (24,6%) – com 
dados acumulados em 12 meses 
até novembro – à frente do Brasil.

A inflação brasileira superou 
a de outras economias rele-
vantes no continente, como Uru-
guai (8%), México (7,4%), Chile 
(7,2%) e Estados Unidos (7%) 
-esses com dados já fechados 
para 2021. O índice de preços ao 
consumidor dos Estados Unidos 
representa a maior taxa desde 
1982. O Federal Reserve, o banco 
central do país, estima que a 

inflação alta pode durar até me-
ados deste ano e já sinalizou que 
a instituição está pronta para 
tomar medidas se o aumento 
dos preços não arrefecer, como 
a esperada alta dos juros.

A disparada dos índices de 
preços no segundo ano de pan-
demia é explicada por diversos 
choques, de demanda e oferta, 
e está levando bancos centrais 
e governos a reduzir estímulos 
à recuperação econômica.

No Brasil, a expectativa é 
de que o IPCA tenha atingido o 
pico em 12 meses em novembro 
(10,7%) e recue para cerca de 

5% ao fim de 2022.
Na carta divulgada na terça-

-feira (11) para explicar o es-
touro da meta de inflação no 
Brasil, o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, 
atribuiu a inflação em 2021 a 
sucessivos choques de custos 
e enfatizou que se trata de um 
movimento observado também 
em outros países. Ele destacou 
que, no Brasil, houve o efeito 
adicional da crise de energia. 
Afirmou também que, embora 
a contribuição da taxa de 
câmbio para a inflação tenha 
sido menor que em 2020, houve 
a quebra no padrão histórico de 
apreciação da moeda nacional 
durante ciclos de elevação nos 
preços das commodities expor-
tadas pelo país. Dessa forma, 
o país foi duplamente afetado 
pela alta desses produtos.

Campos Neto afirmou que a 
tendência de depreciação cam-
bial na segunda metade de 
2021 refletiu, principalmente, 
questionamentos em relação 
ao futuro do arcabouço fiscal 
vigente. Nesse período, o go-
verno alterou o teto de gastos 
para aumentar despesas.

No documento, o BC reitera 
que irá manter o ciclo de alta da 
taxa básica de juros, atualmente 
em 9,25% ao ano, para trazer a 
inflação à meta. 

Afastados

Vagas de trabalho temporário 
saltam em tempo de pandemia

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,534 R$ 5,535 -2,43
Dólar Turismo R$ 5,563 R$ 5,69 -0,8192
Euro R$ 6,334 R$ 6,337 -1,35
Libra Esterlina R$ 7,608 R$ 7,609 -1,15

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 325,93 
IBOVESPA (SP): 105.789,82 +1.999,88 (1,93%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  305,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  288,50
Frango Congelado  R$      6,72 
Frango Resfriado  R$      6,73
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,90
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  157,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    78,00
*Atualizado: 21/12

Cotações

Poupança 

08/01              0,3575 
09/01              0,3575 
10/01              0,3575 
11/01              0,3575 
12/01              0,3575 
13/01              0,3575 
14/01              0,3575 

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
08/01            0,5000
09/01            0,5000
10/01            0,5000
11/01            0,5000
12/01            0,5000
13/01            0,5000
14/01            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                  19º           28º

Brasília 17º 25º

Rio de Janeiro 23º  34º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    20°   30°
Dourados      21°   33°
Corumbá                23°             33°
Maracaju                21°            34°
Ponta Porã               20°             31°
Três Lagoas              23°           30°
Mundo Novo             22°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 38% máx.: 79%

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              

Janeiro 2022

Mega Sena

0 1  0 5  1 2  1 3  1 7  3 1
(N°2443)

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

Lotofácil (N° 2420)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.500.000,00

(Concurso nº5751)   (Sorteio realizado 11/01/2022)

Quina             0                                0,00
Quadra          98                        5.378,17
Terno          5.821                        83,23
Duque       156.783                         3,20

0 4   2 2   4 6   7 1   7 8

0 9   2 2   6 6   7 8   8 0  
(N° 5752)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.700.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2320)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina           11                  3.911,45
Quadra              536                                                   101,93
Terno            10.679                                                    2,55

Sena       0                     0,00
Quina               8                    5.975,82
Quadra                 541                                            100,99
Terno               10.231                                                   2,67

Dupla Sena
(Sorteio realizado 11/01/2022)

06  08  12   16   20   39
07  20  25   26   28   46

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 8.500.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto               4                                 39.937,53
5 acertos           202                                    1.129,77
4 acertos  3.567                                       9,00
3 acertos        33.943                                       3,00

Número de ganhadores  

07 11 21 26 61 65 68

Timemania
(Concurso nº 1734) (Sorteio realizado 11/01/2022)

GUARANI /SPTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 553) (Sorteio realizado 11/01/2022)

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

Dia de Sorte

7 acertos         1  166.830,56
6 acertos        66          1.547,59
5 acertos      1.902            20,00
4 acertos     19.055                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 150.000,00

Mês da Sorte: Fevereiro

Lotomania (Nº 2261)

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

Lotofácil
(Concurso nº2419)(SORTEIO REALIZADO 11/01/2022)

15 acertos         0 0,00
14 acertos                271                           1.503,50
13 acertos          9977                       25,00
12 acertos           120769                               10,00
11 acertos           658921                                    5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.000.000,00

Faixa de premiação

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

Atacante se recupera de COVID e deve se apresentar hoje na Vila

Cruzeiro programa mais cortes 
no elenco para reduzir custosCom Zagallo, Marinho recebe 

sondagens e sonha com Dubai

Ronaldo agradece 
zagueiro Sidnei por ter 
aceitado baixar seu 
salário para ficar no clube

Marinho em foto ao 
lado do “Velho Lobo” 
Zagallo, que será um 
dos responsáveis pela 
carreira do jogador
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Zagallo Sports/Divulgação

Gabriela Brino e Lucas Musetti Perazolli
UOL/Folhapress

Marinho trocou de agente 
e recebeu sondagens recentes 
do mundo árabe para deixar 
o Santos. Até agora, porém, 
nenhuma proposta oficial 
chegou na mesa do presi-
dente Andrés Rueda. O ata-
cante agora é agenciado pela 
Zagallo Sports, empresa da 
família do ex-jogador e téc-
nico da seleção brasileira. 
Os empresários Alexsandro 
Jannotti e Mário Zagallo, fi-
lhos do “Velho Lobo”, sabem 
desde o início da parceria 
sobre o sonho do atacante de 
atuar em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos.

O camisa 11, inclusive, 
passou parte das férias na 
cidade que é um polo turístico 
no Oriente Médio, onde deseja 
morar. Clubes do país fizeram 
consultas, e os agentes es-
peram que ofertas sejam for-
malizadas em breve.

Essa também é a expecta-
tiva do Peixe. Em conversas 
com o presidente Rueda du-
rante o ano, Marinho revelou 
a vontade de ir para os Emi-
rados e ouviu a promessa de 
liberação facilitada. Para o 
futebol brasileiro, a situação 
é bem diferente.

No Brasil, o Internacional 
foi quem tentou de fato a 
contratação de Marinho, mas 
a proposta não animou o 
Santos. O Colorado ofereceu 
o perdão da dívida de Eduardo 
Sasha (quase R$ 5 milhões) e 
a ida em definitivo de Marcos 
Guilherme. O Peixe aceitaria 
essas condições, porém, bate o 
pé também para receber uma 
quantia em dinheiro.

O UOL Esporte apurou com 
Santos e Inter que nenhuma 
tentativa foi feita por Marinho 
nos últimos dias – mesmo com 
o desacerto de última hora 
do clube gaúcho com Nikão, 
agora reforço do São Paulo. 

O Colorado, porém, não des-
carta fazer nova oferta.

Com Dubai apenas no sonho 
e sem acordo do Santos com o 
Internacional, Marinho deve 
iniciar a pré-temporada nor-
malmente no CT Rei Pelé. Ele 
testou positivo para COVID-19 
e cumpre isolamento. O pri-
meiro treino está previsto 
para hoje (13). 

Aos 31 anos, Marinho tem 
contrato com o Santos até 
dezembro de 2022. O Peixe, 
até o momento, não procurou 
o atleta para renovar.

Ricardo Goulart celebra vestir a 10
 O Santos anunciou a con-

tratação de Ricardo Gou-
lart, nessa terça-feira (11). 
Aprovado nos exames mé-
dicos, o meia-atacante de 30 
anos assinou contrato vá-
lido até dezembro de 2023. 
Ele é o novo camisa 10 do  
clube alvinegro.

“Desde as primeiras con-
versas, fiquei muito feliz com 
o interesse desse clube gigan-
tesco. Conheço a história e 
estou muito feliz de vestir a 
camisa do Santos, principal-

mente sendo a 10, conhecida 
no mundo todo. Vou fazer de 
tudo para representar bem o 
número do Rei”, disse Gou-
lart, em menção a Pelé.

“O Ricardo Goulart, sem 
dúvida, é um jogador que 
vai agregar muito ao nosso 
elenco, por seu nível técnico e 
experiência. Uma contratação 
dentro das nossas possibi-
lidades e que elevará muito 
a qualidade do nosso time”, 
falou o presidente santista, 
Andrés Rueda. (Com Lucas 
Musetti/UOL/Folhapress)

Ronaldo fez questão de 
agradecer publicamente aos 
jogadores que aceitaram re-
negociar o contrato para se-
guir no Cruzeiro. Com uma 
política severa de redução de 
custos, o orçamento celeste 
para a temporada 2022 caiu 
de R$ 90 milhões para R$ 35 
milhões. No entanto, os cortes 
ainda não terminaram. Alguns 
jogadores seguem com as situ-
ações indefinidas.

São os casos do lateral-
-direito Raúl Cáceres, do 
zagueiro Ramon, do lateral-
-esquerdo Alan Ruschel, do 
volante Matheus Neris e do 
atacante Airton. Jogadores 
que são caros demais para 
os padrões atuais do clube 
ou estão fora dos planos do 
técnico Paulo Pezzolano – e 
que podem significar um alívio 
acima de R$ 600 mil por mês 
na folha salarial.

Da lista acima, Ramon é 
quem tem o maior salário. 
Contratado ainda pela gestão 
de Wagner Pires de Sá, em 
2019, o defensor recebe R$ 240 
mil por mês e não aceita uma 
redução no valor. O Atlético-
-GO surgiu como um possível 
destino, mas até o momento a 
negociação não avançou.

O mesmo acontece com 
Raúl Cáceres e Airton. Os 
dois também não aceitaram 
a redução salarial, e agora o 
Cruzeiro busca um novo des-
tino para a dupla.

Alan Ruschel foi comuni-

cado ainda pela antiga gestão, 
de Sérgio Santos Rodrigues, 
que não seria aproveitado em 
2022, após o empréstimo ao 
América-MG. A negociação 
em andamento é pela rescisão 
do vínculo, mas não está des-
cartado um empréstimo até 
dezembro, quando se encerra 
o contrato do lateral com a 
Raposa. Assim como Matheus 
Neris, que tem contrato até 
o fim do ano e foi oferecido 
a clubes das Séries B e C do 
Campeonato Brasileiro. 

“Conseguimos com um 
grande esforço de muitos 
atletas que aceitaram rene-
gociar e aqui deixo já um agra-
decimento especial a esses 
atletas, que entenderam a si-
tuação gravíssima do clube”, 
disse Ronaldo na primeira 
coletiva como proprietário do 
Cruzeiro.

O agradecimento não foi 
apenas em público, o dirigente 
cruzeirense fez questão de 
agradecer também aos joga-
dores que toparam reduzir 
os salários. Um exemplo é o 
zagueiro Sidnei, que chegou 
a ser dado como descartado 
para 2022, mas renegociou 
os valores e faz parte do 
elenco celeste. “Bom estar 
contigo. O esforço que você 
fez. A gente tá junto aí”, 
disse Ronaldo a Sidnei, em 
vídeo divulgado pelo Cruzeiro 
sobre o primeiro dia do Fenô-
meno na Toca da Raposa 2.  
(UOL/Folhapress)
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Anote na agenda: nesta quinta-feira (13), o técnico Tite 
convocará a seleção brasileira para os próximos compro-
missos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar. 
A lista será anunciada às 10h (de MS), com transmissão ao 
vivo da CBF TV. Já classificada para a Copa do Mundo Fifa 
Catar 2022, a seleção brasileira enfrenta o Equador no dia 
27 de janeiro, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, 
e o Paraguai no dia 1° de fevereiro, no Mineirão, em Belo 
Horizonte. As duas partidas marcam o início da agenda da 
seleção brasileira em 2022, ano de disputa da Copa do Mundo 
do Catar. (Da CBF)

A Netflix divulgou na terça-feira (11) o trailer da série 
documental “Neymar: O Caos Perfeito”, que tem sua 
estreia marcada para o próximo dia 25 na plataforma. 
Ele pode ser visto a partir do seguinte link: https://youtu.
be/HSC6htNW9co. Com três episódios de 50 a 60 minutos 
cada, a produção conta a história e os bastidores da vida 
do atacante brasileiro, desde o seu surgimento no Santos 
até a chegada ao Paris Saint-Germain, clube que defende 
desde 2017. Ex-companheiros de Barcelona, como Lionel 
Messi e Luis Suárez, dão depoimentos à série, assim 
como Kylian Mbappé, seu colega de PSG. David Beckham, 
astro do futebol inglês e hoje dono do Miami Inter, da 
MLS, também aparece no trailer falando sobre Neymar. A 
série documental é dirigida por David Charles Rodrigues 
e tem entre seus produtores-executivos o jogador de 
basquete LeBron James. (Folhapress) 

O calendário de futebol feminino da Confederação 
Brasileira de Futebol em 2022 será aberto com a 
Supercopa do Brasil de Futebol Feminino e terá os 
primeiros confrontos revelados nessa segunda-feira 
(17), às 14h30 (de MS), em cerimônia na sede da CBF. 
A competição que contará com a participação de oito 
clubes, Corinthians-SP (foto), Cruzeiro-MG, Esmac-PA, 
Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Internacional-RS, Palmeiras-SP 
e Real Brasília-DF, será disputada entre os dias 6 e 13 
de fevereiro. Em busca de um título inédito, os times 
medirão forças em duelos eliminatórios. Na primeira 
fase, oito clubes serão distribuídos em quatro grupos 
de 2 equipes cada. Classificam-se para as semifinais os 
quatro vencedores dos duelos, e, consequentemente, para 
a grande decisão. Os confrontos acontecerão em partida 
única. Em caso de empate nas partidas da 1ª, 2ª ou 3ª fase, 
o desempate para efeito de classificacão será definido por 
meio da disputa de pênaltis. Os duelos da 1ª fase serão 
disputados no dia 6 de fevereiro; já as semifinais estão 
programadas para o dia 9. A grande finalíssima será no 
domingo, dia 13 de fevereiro. Os horários dos confrontos 
serão divulgados nos próximos dias. (Da CBF)

Tite faz hoje primeira convocação do ano

Série de Neymar ganha trailer completo

Futebol feminino terá Supercopa

5h
ESPN2 - ATP 250 (Adelaide 2): 
quartas de final  

10h
SporTV - Copa São Paulo Junior: 
Vasco x Joinville 

14h
SporTV - Copa São Paulo Junior: 
Palmeiras x Mauá 

15h
FOX Sports - Supercopa da 
Espanha: Atletico Madrid x 
Athletic Bilbao (semifinal) 
Bandsports  - Euroliga de 
Basquete: Olympiacos x Zenit 

15h45
ESPN BR – Copa da Liga Inglesa: 
Liverpool x Arsenal (semifinal, ida)

18h30
SporTV - Copa São Paulo Junior: 
Flamengo x Náutico 
SporTV2 - Copa São Paulo 
Junior: Internacional x 
Flamengo-SP 

20h
ESPN - NHL: Philadephia Flyers x 
Boston Bruins
 
20h45
Rede Vida e SporTV - Copa São 
Paulo Junior: São Paulo x São 
Bernardo 

23h
ESPN - ATP 250 (Adelaide 2): 
semifinal 

Veja na TV Às 23h, na Band, Denver Nuggets x 
Portland Trail Blazers, pela NBA

Denver Nuggets/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Vôlei em MS

Tênis

Africano

Presidente da 
federação de vôlei 
considerou 2021 
bom e torce por 
mais equipes na 
Superliga

José Eduardo da Mota, 
ao lado de Walewska, em 
jogo válido da Supercopa, 
em novembro de 
2020, na Capital 

Luciano Shakihama

As atividades organizadas 
pela FVMS (Federação de Vo-
leibol de Mato Grosso do Sul) 
ficaram paradas por um ano 
e sete meses por conta da 
pandemia e voltaram apenas 
em setembro. Mesmo assim, o 
presidente da entidade, José 
Eduardo da Mota, o “Madru-
gada”, faz um balanço positivo 
do calendário. Para 2022, pro-
jeta mais competições e aposta 
no sucesso das equipes fora 
do Estado, principalmente nas 
categorias de base. Já para as 
disputas mais importantes e no 
adulto, o lado financeiro segue 
como principal bloqueio para 
o crescimento da modalidade, 
segundo Madrugada. 

Confira entrevista feita no 
último dia 21, por telefone.

Pergunta – Como presi-
dente da federação, como 
analisa a temporada 2021 do 
voleibol estadual? Se por um 
lado tivemos, por exemplo, a 
volta de uma equipe adulta 
a uma Superliga depois de 
três anos (a última foi a 
AVP), por outro, a frustração 
de não ser mais sede da 
Liga das Nações? 

Reportagem -  Temporada 
2021 foi boa, tendo em vista 

Folhapress

O líder no ranking mun-
dial de tênis, Novak Djokovic, 
culpou um assessor por erro no 
preenchimento de formulário 
de viagem exigido para pessoas 
que entram na Austrália. A 
declaração foi feita em uma pu-
blicação no Instagram do atleta.

O sérvio pretende parti-
cipar do aberto de tênis do 
país, mas se vê ameaçado de 
deportação pelo não cumpri-
mento de normas sanitárias 

impostas pela pandemia à 
movimentação de pessoas na 
fronteira australiana.

Veículos de imprensa locais 
relataram na terça que a Força 
de Fronteira Australiana in-
vestiga possíveis discrepâncias 
entre o formulário de viajante 
apresentado por Djokovic e seu 
paradeiro nos dias anteriores à 
chegada ao país.

No documento, o tenista as-
sinalou “não” quando questio-
nado sobre ter viajado nos 14 
dias prévios. Mas publicações 

nas redes sociais mostram que 
ele estava em Belgrado no dia 
de Natal e depois treinando em 
Marbella, na Espanha, nos dias 
31 de dezembro e 2 de janeiro.

Em sua publicação no Ins-
tagram, Djokovic também 
abordou as críticas que tem 
recebido por ter participado 
de eventos sociais mesmo após 
ter recebido um resultado po-
sitivo para coronavírus em um 
exame de PCR.

O tenista, que não está vaci-
nado contra a COVID, afirmou 

que soube do resultado do 
exame apenas após participar 
de uma premiação de tênis 
infantil em Belgrado. No en-
tanto, no dia seguinte, o atleta 
participou de uma sessão de 
fotos e entrevista, e declarou 
que “não gostaria de ter decep-
cionado os jornalistas”.

Djokovic diz, ainda na publi-
cação em sua rede social, que, 
retrospectivamente, a decisão 
foi “um erro de julgamento e 
deveria ter remarcado este 
compromisso”.

Luís Curro
Folhapress

Com cerca de 85 mil habi-
tantes, Limbe, em Camarões, 
divide-se entre a alegria de ser 
uma das sedes do mais impor-
tante torneio da África entre 
seleções de futebol e a preo-
cupação de que a competição 
seja maculada pela violência 
na cidade. A região em que a 
litorânea Limbe se situa, no 
sudoeste camaronês, é um dos 
locais de conflito armado entre 
separatistas e governistas.

Nessa parte sudoeste do país 
da África Central, milhares de 
habitantes de língua inglesa, 
que são minoria em Camarões, 
lutam pela independência do 
poder central, que fala francês, 
assim como a maioria da nação. 
Camarões teve colonização 

francesa e inglesa até o começo 
dos anos 1960, quando se eman-
cipou da dominação europeia.

 Só que parte dos antigos 
colonos britânicos passou, 
com o decorrer dos anos, a 
alegar destratos e desrespeito 
dos compatriotas de origem 
francesa.

A insatisfação cresceu ao 
longo das décadas, e grupos 
passaram a se organizar para 
buscar a independência, com 
mais ênfase a partir dos anos 
1990. Sem obterem grande pro-
gresso, o que se tornava grande 
era a tensão.

No fim de 2016, protestos 
pacíficos, que depois se trans-
formariam em luta armada, 
eclodiram. O estopim foi a 
nomeação de juízes francó-
fonos para tribunais da região. 
Os líderes separatistas decla-

raram em outubro de 2017 a 
independência, e formou-se 
um novo Estado, a República 
da Ambazónia (Camarões do 
Sul) – extraoficial, pois jamais 
reconhecido pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas).

Maior preocupação com explosivos
O governo camaronês não 

aceitou o movimento e passou 
a enviar soldados, na tentativa 
de manter a área sob controle, 
alegando que o país precisava 
se manter “unido e seguro”. 
Os anglófonos resistiram, 
armaram-se, e instaurou-se 
uma guerra civil que perdura 
até hoje.

Os confrontos deixaram de-
zenas de mortos – não houve 
divulgação de números –, e 
relatos dão conta de que mais 
de 1 milhão de camaroneses (o 

país tem perto de 24 milhões) 
deixaram suas casas para fugir 
de tiros e bombas.

São os explosivos que 
causam maior preocupação 
agora, em meio à Copa Afri-
cana de Nações. Havia a es-
perança de que houvesse um 
cessar-fogo durante o torneio, 
só que isso não ocorreu. 

Nesse cenário, há grande 
preocupação em Limbe com 
a segurança das delegações e 
dos torcedores. Teme-se que o 
Estádio Omnisport seja alvo de 
um ataque dos separatistas.

O primeiro teste para a 
segurança de Limbe – uma 
bomba explodiu lá na semana 
passada, sem deixar vítimas 
–seria ontem (12), quando 
todas as seleções do Grupo F 
fariam sua estreia. A Tunísia 
duela com Mali. 

“O apoio dos órgãos públicos é 
instável”, diz presidente da FVMS

Agora, Djokovic culpa assessor por erro em formulário

Cidade abriga Copa Africana em meio a guerra civil

que conseguimos realizar di-
versas atividades na quadra e 
também na praia em diversas 
categorias. Participamos em 
todas as competições de praia 
realizadas pela CBV durante o 
ano. Na quarta o destaque foi 
a realização da Liga MS com 
a participação de 43 equipes 
adultas de diversos municípios 
do Estado. A participação de 
uma equipe filiada na Super-
liga C, que infelizmente não 
atingiu os objetivos propostos.

P – O vôlei estadual foi 
uma das modalidades que 
mais demoraram a reini-
ciar as atividades por causa 
da pandemia (levando em 
conta que os jogos com os 
times de fora foram da CBV). 
Quanto tempo ficou sem 
competições? O resultado 
foi positivo ou, vendo agora, 
poderia ter voltado antes?

R - Ficamos praticamente 
de março de 2020 a agosto 
de 2021 sem a realização de 

competições.
Retornamos após a imuni-

zação em estágio adiantado. 
Foram 31 eventos neste se-
mestre.

P – Para 2022, o que es-
pera para a modalidade em 
MS? O vôlei de praia seguirá 
como destaque, com Vic-
toria, Talita, Aninha, Arthur, 
Saymon? 

R - Esperamos conseguir 
atender as duas modalidades 
em todas categorias e naipes. 
Vamos estar presentes nas di-
versas competições nacionais. 
Estamos com duas seleções 
de base na divisão especial 
e duas na primeira divisão. 
Temos alguns valores que po-
derão despontar durante o 
ano na quadra e também na 
praia.

P – Sobre o vôlei de 
quadra, o quanto é preciso 
evoluir? Já que o time de 
Campo Grande que jogou 

a Superliga C tampouco 
foi bem nas finais da liga 
local? Você acha que em 
2022 novas equipes poderão 
surgir ou o alto investimento 
afasta essa possibilidade?

R - Para evoluir precisamos 
da aproximação da  iniciativa 
privada com patrocínio que 
poderia inibir a imigração dos 
nossos atletas para outros 
centros. O apoio dos órgãos 
públicos é instável, uma hora 
atende outra não. Acredito 
que outras equipes poderão 
surgir para a disputa da Su-
perliga C em nosso Estado.

P – Para encerrar, acre-
dita que as demais compe-
tições, incluindo torneios de 
base e locais, poderão voltar 
à normalidade, ou a nova 
variante gera preocupação?

R - Acredito que não es-
tamos nos organizando para 
que 2022 seja muito impor-
tante para o  voleibol sul-
-mato-grossense.

Célio Messias/Inovafoto/CBV
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Checagem

Reino Unido

Restrição anunciada pelo ministro da Saúde passa a valer terça-feira em província do Canadá

Québec proíbe maconha e álcool para não 
vacinados, e busca por vacina sobe 300%

Organizações 
de 46 países 
cobram o 
YouTube contra 
desinformação

Johnson confirma 
que esteve  
em festa e  
pede desculpas

Gouvernement du Québec/Divulgação

Folhapress

A província de Québec, se-
gunda mais populosa do Ca-
nadá e a que registra mais 
casos da variante ômicron no 
país, registrou um aumento de 
300% na procura por vacinas 
contra a COVID-19 depois de 
determinar que só os imuni-
zados poderão comprar be-
bidas alcoólicas ou maconha.

A restrição foi anunciada 
pelo ministro da Saúde local, 
Christian Dubé, na semana 
passada e só começa a valer na 
terça-feira (18). Mas, segundo 
ele, o número de agendamentos 
diários para receber a primeira 
dose do imunizante já saltou de 
1.500 para 6.000.

Dubé afirmou que o obs-
táculo ao acesso a álcool e 
maconha – legalizada para uso 
recreativo no Canadá em 2018 
– não tem a intenção de ir-
ritar os não vacinados, como o 
presidente Emmanuel Macron 
declarou na semana passada 
sobre o projeto de passaporte 
vacinal na França.

Segundo o ministro, “seria 
bom” incomodar os que se 
recusam a receber a vacina, 
mas seu objetivo é reduzir seu 
contato com a parcela da po-
pulação que está imunizada, 
proteger o sistema de saúde 
e proteger os não vacinados 
uns dos outros.

“Este é um primeiro passo 
que estamos dando. Se os não 
vacinados não estiverem satis-
feitos, há uma solução muito 
simples: vão tomar a sua pri-
meira dose, é fácil e de graça”, 
disse Dubé. “Se você não quer 
se vacinar, não saia de casa.”

Ao anunciar a exigência, o 
ministro indicou ainda que ou-
tros estabelecimentos também 
passarão a exigir o certificado 
de vacina, mas há outras res-
trições já em vigor.

No fim de dezembro, o go-
verno de Québec impôs um 
toque de recolher entre 22h e 

O primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, confirmou ontem 
(12) que esteve brevemente em 
uma festa organizada nos jardins 
de Downing Street (residência 
oficial e o escritório do premiê) 
durante o lockdown. Ele alegou 
acreditar que era uma reunião 
de trabalho e pediu desculpas no 
Parlamento.

Johnson disse que assumiria 
a “responsabilidade” pelos 
“erros” cometidos, ao que o líder 
da oposição, o trabalhista Keir 
Starmer, respondeu pedindo que 
ele renunciasse, como fizeram 
seus colaboradores que violaram 
as regras sanitárias contra o 
coronavírus.

O premiê foi fortemente cri-
ticado na terça (11), após o sur-
gimento da informação de que 
seu secretário havia convidado 
ao menos 100 pessoas para uma 
festa onde “cada um leva sua be-
bida” no jardim da residência ofi-
cial durante o primeiro lockdown 
contra o coronavírus.

Johnson, que ganhou as elei-
ções de 2019 com ampla van-
tagem, tem sido duramente cri-
ticado no último mês após um 
vídeo que mostra sua equipe 
rindo e brincando sobre uma 
festa em Downing Street durante 
o lockdown de Natal em 2020. Ele 
e sua companheira Carrie es-
tavam entre os que se reuniram 
com cerca de 40 funcionários no 
jardim de Downing Street no dia 
20 de maio de 2020, após o secre-
tário principal particular Martin 
Reynolds enviar um e-mail com 
o convite, reportou o canal ITV.

“Depois de um período incri-
velmente atribulado, pensamos 
que seria legal aproveitar ao má-
ximo o tempo agradável e beber 
alguns drinques com distancia-
mento social no jardim do nº 10 
esta noite”, disse Reynolds no 
e-mail. “Juntem-se a nós a partir 
das 18h e traga a sua própria 
bebida!” Na época da festa, as 
escolas estavam fechadas para 
a maioria dos alunos, pubs e 
restaurantes estavam fechados, 
e havia rígidos controles sobre 
reuniões sociais. Pessoas es-
tavam proibidas de se despedir 
pessoalmente de parentes que 
morreram. (UOL/Folhapress)

Renata Galf
Folhapress

Pelo menos 80 organizações 
de checagem de fatos, de 46 pa-
íses, enviaram ontem (12) uma 
carta à presidente-executiva 
do YouTube, Susan Wojcicki, 
solicitando que a empresa tome 
ações efetivas para combater a 
desinformação na plataforma, 
que pertence ao Google.

Uma das medidas suge-
ridas é que o YouTube estabe-
leça parcerias estruturadas 
com checadores e assuma a 
responsabilidade de investir 
sistematicamente em inicia-
tivas independentes de ve-
rificação de informações ao 
redor do mundo.

Outros passos apontados 
como prioritários são dar 
transparência a sobre como 
a desinformação se propaga 
na plataforma, tomar medidas 
contra violadores reiterados 
e estender os esforços para 
idiomas que não o inglês.

No documento, as organiza-
ções signatárias pedem uma 
reunião com Wojcicki para 
discutir as sugestões e uma 
colaboração com a plataforma. 

5h, proibiu reuniões privadas 
sob pena de multa e determinou 
o fechamento de escolas, uni-
versidades, cinemas, bares, res-
taurantes e clubes esportivos.

De acordo com dados do 
governo, 84,9% da população 
de Québec já tomou ao menos 
a primeira dose da vacina. 
Embora os não vacinados 
representem menos de um 
quinto dos 8,5 milhões de 
habitantes, eles são metade 
dos pacientes em terapia in-
tensiva, segundo Dubé.

O número de internações, 
porém, está em alta. O ba-
lanço mais recente apontou 
2.742 pacientes hospitali-
zados com COVID, dos quais 
255 em leitos de UTI. Além 
disso, a província tem sofrido 
com a falta de profissionais de 
saúde, visto que muitos deles 
estão afastados por terem se 
contaminado com o vírus.

 Perto de ponto de não retorno
Em entrevista coletiva na 

terça-feira (11), o ministro da 

Saúde disse que precisa de 
1.000 profissionais extras para 
enviar aos hospitais mas tem di-
ficuldades para suprir o déficit. 
“Estamos muito perto de um 
ponto de não retorno”, afirmou 
Dubé, ao explicar que a expec-
tativa de mais 1.000 internações 
pode elevar o cenário dos hos-
pitais de Québec ao nível mais 
alto de alerta.

Em outra medida pouco 
usual, o governador da pro-
víncia, François Legault, 
anunciou a intenção de im-
plementar a cobrança de uma 
“taxa sanitária” aos não vaci-
nados de Québec.

Ele explicou que a proposta, 
ainda em processo de finali-
zação, não se aplicaria a quem 
não pode receber o imunizante 
por razões médicas. Em sua 
defesa, porém, afirmou que os 
não imunizados colocam uma 
sobrecarga financeira sobre 
toda a população.

Assim, o governo estuda 
um valor significativo que ci-
dadãos sem vacina deverão 

A sustentabilidade 
jurídica da medida, 
no entanto, irá 
depender dos detalhes 
do texto, ainda que 
tal taxa possa ser 
justificada no contexto 
de um agravamento 
da pandemia. O 
pesquisador Tim 
Caulfield, especialista 
em direito sanitário 
da Universidade de 
Alberta, disse em 
entrevista ao jornal 
“Montreal Gazette” que 
considera a medida um 

“empurrãozinho bastante 
agressivo”. Apesar disso, 
sua aceitabilidade 
social vai depender da 
evolução da COVID-19 
nas próximas semanas.

“Se o sistema de saúde 
continuar sobrecarregado 
principalmente por 
pessoas não vacinadas, 
pode não parecer uma 
medida tão extrema”, 
disse Caulfield. “Se a 
ômicron for na outra 
direção, acho que a 
percepção disso pode 
mudar.” 

Especialista fala em 
‘empurrãozinho agressivo’

pagar – a cifra não deve ficar 
abaixo de 100 dólares cana-
denses (R$ 444).

“Todos os adultos em Quebec 
que não aceitarem ir tomar pelo 
menos uma primeira dose nas 

próximas semanas terão uma 
conta a pagar porque há con-
sequências em nosso sistema 
de saúde e não cabe a todos os 
cidadãos de Quebec pagarem 
por isso”, afirmou Legault.

Õnibus utilizado 
para campanha 
de vacinação em 
província canadense

“Esperamos que considere a im-
plementação dessas ideias para 
o bem público e para fazer do 
YouTube uma plataforma que 
realmente dê seu melhor para 
evitar que a desinformação e 
os boatos sejam usados como 
arma contra seus usuários e a 
sociedade”, diz o texto.

Entre as organizações que 
assinam a carta, há duas re-
presentantes brasileiras – Aos 
Fatos e Agência Lupa –, além 
de veículos de outros países da 
América Latina, como Argen-
tina, Bolívia e Colômbia.

Também subscrevem o docu-
mento organizações dos EUA, 
inclusa a unidade de checagem 
do jornal “The Washington 
Post”, e de nações como Ale-
manha, Espanha, Itália, Reino 
Unido, Nigéria, Etiópia, África 
do Sul, Índia, Mianmar, Fili-
pinas e Austrália. “Todas essas 
agências chegaram à mesma 
conclusão: de que o YouTube 
é um dos principais canais de 
desinformação no mundo e 
que as políticas atuais que a 
plataforma diz estar aplicando 
não estão funcionando”, afirma 
Carlos Hernández-Echevarría, 
do veículo espanhol Maldita.es.

Falta de contexto
Na avaliação das signatá-

rias, a política de moderação 
da plataforma deveria estar 
mais voltada a fornecer con-
texto aos usuários, para além 
da decisão de remover ou não 
determinado conteúdo.

“Isso só pode acontecer se 
houver uma colaboração sig-
nificativa e estruturada entre 
os checadores de fatos e o You-
Tube, com a plataforma as-
sumindo a responsabilidade e 
investindo sistematicamente 
em esforços independentes de 
verificação de fatos em todo o 
mundo”, diz a carta.

No fim de 2019, o site anun-
ciou que passaria a exibir 
painéis de checagem de fatos 
para determinadas buscas, de 
acordo com a verificação de 
veículos do tipo. A classificação 
usada pelo YouTube vem de uma 
plataforma de código aberto 
chamada Schema.org ClaimRe-
view.; nela, as agências inserem 
por um código HTML os dados 
de sua apuração, possibilitando 
que diferentes veículos identifi-
quem conteúdos checados. As 
organizações veem a medida 
como insuficiente.  

Presidente-executiva 
do YouTube recebeu 

carta que pede ações 
contra fake news
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Folhapress

A intensivista e cardiolo-
gista Ludhmila Hajjar declarou 
que atualmente as UTIs (Uni-
dades de Terapia Intensiva) 
estão lotadas de pacientes não 
vacinados contra a COVID-19 
e alertou para os danos da 
doença entre profissionais de 
saúde. A médica foi cotada 
para assumir o Ministério da 
Saúde no lugar do ex-chefe 
da pasta, o general Eduardo 
Pazuello, em março de 2021, 
mas recusou o convite do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao jornal “O Globo”, Ludh-
mila classificou como “brutal” a 
diferença entre 
o impacto da 
contaminação 
pela variante 
ômicron entre 
vacinados e 
aqueles não 
imunizados ou 
que não com-
pletaram o ciclo 
de imunização 
– vacinados 
d i f i c i lmente 
desenvolvem 
casos graves 
da doença.

“As UTIs estão atualmente 
só com casos de COVID entre 
os não vacinados. Os imu-
nizados dificilmente passam 
do atendimento ambulatorial. 
(...) Como intensivista, tenho 
visto cada vez mais pacientes 
internados arrependidos de 
não terem sido vacinados. Eles 
chegam com a forma grave 
da doença, se arrependem, 
porém, já é tarde”, afirmou.

A médica intensivista 
alertou para a importância da 
vacinação, pois a COVID-19 é 
um vírus muito novo que ainda 
pode “nos trazer surpresas” e 
ressaltou que, com a variante 
ômicron, “a doença tem apre-
sentado comportamento seme-
lhante” nos sistemas de saúde 
público e privado.

“A variável mais expressiva 
em relação ao perfil da doença, 

tem sido, definitivamente, o 
não vacinado.”

Apesar do alerta sobre 
possíveis “surpresas”, Lu-
dhmila afirmou acreditar na 
linha científica que aponta um 
possível fim da pandemia em 
razão do alto nível de infecção 
pela doença atualmente.

Na segunda-feira (10), o 
mundo registrou um novo re-
corde de casos de COVID-19 
em 24 horas, com mais de 3 mi-
lhões de infectados, segundo 
dados do Our World in Data, 
projeto ligado à Universidade 
de Oxford.

“Temos pela primeira vez 
a junção de dois fatores: uma 

variante altamente prevalente 
infectando muita gente imu-
nizada. Isso faz com que um 
número alto de pessoas se 
infecte com a forma branda 
da doença, o que é bom para a 
imunização. Não podemos, no 
entanto, baixar a guarda com 
a vacinação.”

Profissionais de saúde
Segundo a médica, “em uma 

semana os sistemas de saúde 
deverão entrar em colapso 
no Brasil” pelo aumento no 
número de infecções, levando 
as pessoas a se encaminharem 
aos ambulatórios, e a quanti-
dade de profissionais da saúde 
afastados por também estarem 
contaminados pela COVID-19.

“A maioria dos médicos e 
enfermeiros foi imunizada com 
duas doses da CoronaVac e 
reforço da Pfizer. A CoronaVac 

foi importantíssima no início, 
ante a inexistência de outras. 
Mas ela não protege como as 
outras em relação a novas va-
riantes. Muitos de nós seremos 
infectados. De uma forma mais 
branda em relação ao que se 
viu há um ano, quando não 
havia imunizantes no Brasil. 
Mesmo assim, seremos afas-
tados.”

Ludhmila explicou que 
apenas na sua área em uma 
das unidades de saúde em que 
atua, o Hospital das Clínicas, 
em São Paulo, já tem 56 profis-
sionais afastados por estarem 
com a doença.

A médica ainda definiu 
como “pe-
rigosa” a 
possível per-
missão para 
profissionais 
de saúde va-
cinados com 
a dose de 
reforço tra-
b a l h a r e m 
mesmo con-
taminados.

“ T e m o s 
contato físico 
muito pró-

ximo dos pacientes, o risco de 
transmissão é alto ainda mais 
quando se trata da ômicron, 
que tem uma taxa muito alta 
de contaminação. Reduzir o 
tempo de quarentena acho res-
ponsável e isso poderá ajudar 
para cobrir desfalques. Mas 
ao menos sete dias de afasta-
mento seria prudente.”

A intensivista finalizou di-
zendo ser contra o fim da obri-
gatoriedade no uso de más-
caras em ambientes abertos 
visto o atual cenário da doença 
no país e no mundo.

“Neste momento, com o 
número de infectados em as-
censão, com o surgimento de 
novas variantes, ainda com 
desigualdade na aplicação das 
vacinas, eu sou contra abolir 
uso de máscaras, medidas 
simples, disponível e efetiva 
contra a COVID-19.”
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As UTIs estão atualmente 
só com casos de 
COVID entre os não 
vacinados. Os imunizados 
dificilmente passam do 
atendimento ambulatorial
Ludhmila Hajjar, médica intensivista

GERAL

Ludhmila é 
intensivista e 
atua tanto na 
rede pública 
quanto privada, 
em São Paulo
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Colapso Pandemia

Ludhmila Hajjar afirma ser “brutal” a diferença da 
reação à doença entre os dois grupos em hospitais

Raquel Lopes
Folhapress

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
que a principal ação 
diante do crescimento 
de casos de COVID-19 é 
ampliar a vacinação 
no Brasil. Segundo o 
ministro, isso deve 
ocorrer principalmente 
no norte porque a 
aplicação da segunda 
dose e a dose de reforço 
na região está baixa.

“A principal ação sem 
dúvida é a campanha 
de vacinação, ampliar 
a dose de reforço. Em 
alguns estados onde 
a segunda dose está 
baixa tem que ampliar, 
sobretudo na Região 
Norte. Eu tenho falado 
disso de maneira 
reiterada e o Brasil é 
testemunha”, destacou.

Queiroga explicou 
que o indivíduo que não 
tem o esquema vacinal 
completo tem mais 
chance de desenvolver 
formas graves da 
doença. No Pará, por 
exemplo, a pasta tem 
visto um aumento nos 
casos de hospitalização 
e de morte.

Segundo dados do 
consórcio de veículos 
de imprensa, o Brasil 
registrou 73.617 casos 
de COVID, na terça-feira 
(11). Também foram 
registrados 139 mortes 
em 24 horas.

Com isso, o país 
chegou a 22.630.142 

pessoas infectadas pelo 
Sars-CoV-2 e a 620.281 
vidas perdidas desde o 
início da pandemia. A 
explosão de casos ocorre 
em meio à expansão da 
variante ômicron e após 
as festas de fim de ano 
no país.

Recentemente, 
Queiroga havia dito 
que a pasta prepara um 
plano de contingência 
caso uma nova onda de 
COVID ocorra no país 
e pressione o sistema 
de saúde por conta da 
variante ômicron.

Ele esclareceu que 
tem observado um 
aumento de casos de 
COVID-19 num cenário 
em que a variante 
ômicron já é prevalente 
no Brasil.

No Brasil, o primeiro 
caso de infecção com a 
variante ômicron foi 
anunciado em 30 de 
novembro. A nova cepa 
já representa 92,6% 
dos testes positivos 
para detecção de COVID 
no Brasil, indica 
levantamento feito por 
laboratórios.

“Estamos 
trabalhando aqui 
fortemente, hoje aqui 
no dia 31 de dezembro, 
com toda equipe do 
ministério para ter um 
plano de contingência 
caso tenha uma pressão 
no sistema de saúde 
como foi na primeira e 
na segunda onda”, disse 
em dezembro do ano 
passado.

Queiroga diz que principal ação 
contra variante é ampliar vacinação

Ricardo Della Coletta
Folhapress

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) minimizou, ontem 
(12), os impactos da ômi-
cron no Brasil e sugeriu que 
variante é “bem-vinda”.

“[A] ômicron, que já es-
palhou pelo mundo todo, 
como as próprias pessoas 
que entendem de verdade 
dizem: que ela tem uma ca-
pacidade de difundir muito 
grande, mas de letalidade 
muito pequena”, disse Bol-
sonaro, em entrevista ao 
site Gazeta Brasil.

“Dizem até que seria um 
vírus vacinal. Deveriam 
até... Segundo algumas pes-
soas estudiosas e sérias – e 
não vinculadas a famarcêu-
ticas – dizem que a ômicron 
é bem-vinda e pode, sim, si-
nalizar o fim da pandemia.”

O mandatário alegou 
ainda que a variante “não 
tem matado ninguém” e que 
o registro de óbito em Goiás, 
já confirmado como decor-
rência de infecção pela ômi-
cron, seria de uma pessoa 
que já tinha “problemas 
seriíssimos”.

O paciente, de 68 anos, 
era hipertenso e tinha do-
ença pulmonar obstrutiva 
crônica.

Numa nova ofensiva 
para jogar dúvidas sobre 
vacinas, Bolsonaro disse 
ainda que determinou ao 
ministro Marcelo Queiroga 
(Saúde) a divulgação de 
casos de efeitos colaterais 
causados por imunizantes.

Apesar da fala de Bol-
sonaro, especialistas des-
tacam que a ômicron, em-
bora aparentemente menos 
letal, traz riscos de nova 
sobrecarga aos sistemas de 
saúde. Os últimos dias no 
Brasil têm sido marcados 
por alta procura de tes-
tagem e por diversos regis-
tros de pessoas infectadas 
pela variante – mesmo 
vacinadas ou que tiveram 
COVID anteriormente.

A hipótese de que a va-
riante represente o declínio 
da pandemia é um dos ce-
nários avaliados por epi-
demiologistas, mas não o 
único. Eles destacam que 
o vírus ainda pode sofrer 
muitas mutações, e não se 
sabe se elas tornarão a do-
ença mais ou menos grave.

Até o momento, a ex-
pansão da ômicron reina 
sobre as outras variantes 
por onde passa. Por causa 
da nova cepa, o mundo vem 
registrando números pró-
ximos a 2 milhões de casos 
por dia, quantidade muito 
superior à das ondas ante-
riores da doença.

Contra a vacina
Além do mais, uma das 

explicações para a aparente 
menor letalidade da ômi-
cron é a atual alta cobertura 
vacinal.

Bolsonaro, apesar disso, 
tem questionado a eficácia 
de imunizantes. Ele garante 
que não vai tomar vacina e 
se opõe, contra as recomen-
dações de especialistas e 
órgãos como a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, à 
expansão da campanha de 
vacinação para crianças de 
5 a 11 anos.

Na entrevista de ontem, o 
presidente voltou a criticar 
a imunização infantil, que 
deve começar ainda neste 
mês.

O mandatário afirmou 
que “quase zero, um número 
muito pequeno” de crianças 
teria morrido de COVID no 
Brasil. “E esse número pe-
queno ainda tinha o fato de 
criança com comorbidade.”

Corrigido pela entrevis-

tadora, que ressaltou que 
mais de 300 crianças mor-
reram pela doença, Bolso-
naro manteve a oposição à 
imunização desse público.

Ele então disse ter de-
terminado a Queiroga que 
divulgue os casos de efeitos 
colaterais registrados por 
conta da vacinação no país.

“Tudo bem, não vou ques-
tionar. Vamos partir do prin-
cípio que os números estão 
certos. Justifica a vacinação? 
Eu cobrei ontem do ministro 
Queiroga, da Saúde, a di-
vulgação das pessoas com 
efeito colateral. Quantas pes-
soas estão tendo reações ad-
versas no Brasil pós-vacina? 
Quantas pessoas estão mor-

rendo também por outras 
causas que são creditadas à 
COVID?”, questionou.

“Trezentas e poucas 
crianças [mortas]... Lamento 
cada morte, ainda mais de 
criança, a gente sente muito 
mais, mas não justifica a 
vacinação pelos efeitos co-
laterais adversos que essas 
pessoas têm.”

A declaração de Bolsonaro 
é questionada por cientistas, 
que destacam que as vacinas 
foram aprovadas por órgãos 
regulatórios em diversos 
países, entre eles a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) e que elas 
são seguras e fundamentais 
para o controle da pandemia.

Na UTI só tem caso COVID 
entre não vacinados e 
arrependidos, diz médica

Bolsonaro minimiza ômicron e 
sugere que variante é ‘bem-vinda’

Presidente também 
voltou a criticar 
vacinação de crianças 
contra a COVID-19



Primeiro filme 
da franquia sem 
direção de Wes 
Craven agradou à 
crítica especializada 
e, além de sustos, 
rende boas risadas

Fotos: Divulgação
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Marcelo Rezende

O quinto filme da franquia criada 
por Wes Craven mostra que novas 
mortes estão ligadas aos primeiros 
assassinos, que deram origem a toda 
a história. Para solucionar o caso, o 
xerife Dewey Riley (David Arquette) 
se vê sem opções e pede para que 
Sidney Prescott (Neve Campbell), 
a sobrevivente original, retorne à 
cidade para ajudá-lo a descobrir quem 
está cometendo as atuais atrocidades 
cruéis, 25 anos depois que uma série 
de assassinatos brutais chocou a 
pacata cidade de Woodsboro, na 
Califórnia. Agora um novo assassino 
veste a máscara do Ghostface e 
começa a mirar em um grupo de 
adolescentes, o que será capaz de 
ressuscitar segredos do passado 
mortal da cidade, além de reacender 
traumas nos sobreviventes, que, 
novamente, precisarão enfrentar 
essa ameaça obscura e violenta.

Além de Campbell e Arquette, 
Courteney Cox como Gale Weathers 
e Marley Shelton, introduzida no 4º 
filme da franquia como a policial 
Judy Hicks, também estão de volta 
no novo filme. As novidades no 
elenco incluem Melissa Barrera (“Em 
um Bairro de Nova York”) como 
Sam Carpenter, Jenna Ortega (“A 
Babá: Rainha da Morte”) como Tara 
Carpenter, Jack Quaid (“The Boys”) 
como Richie Kirsch e Dylan Minnette 
(“13 Reasons Why”) como Wes Hicks, 
entre outros.

Vale lembrar que esse é o primeiro 
filme da franquia após a morte de 
Wes Craven (1939-2015), que dirigiu 
todas as outras quatro produções. 
Em seu lugar, entram Tyler Gillett e 
Matt Bertinelli-Olpin, de “Casamento 
Sangrento”. O roteiro fica a cargo de 
James Vanderbilt (“Zodíaco”) e Guy 
Busick (“Casamento Sangrento”).

Não é Pânico 5!
Em entrevista à “US Weekly”, o 

produtor Kevin Williamson revelou 
o motivo de o novo filme da franquia 
“Pânico” não ser intitulado “Pânico 
5” – apesar de ser a quinta entrada 
da saga. “Bem, ele sempre foi ‘Pânico 
5’, porque é a quinta história”, 
Williamson explicou. “Então acredito 
que tenhamos dado ideia do nome, 
mas não acho que iríamos chamá-lo 
de ‘Pânico 5’. Acho que ninguém 
quer ver o número cinco depois de 
alguma coisa. Você tem de perguntar 
a eles – à Paramount ou outra pessoa 
–, mas acho que tirar o número 
cinco e chamá-lo de apenas ‘Pânico’ 
funciona, porque é novo. Há o legado 
do elenco e como eles infundem esse 
novo mundo, e há uma nova geração e 
um novo elenco que é extremamente 
divertido.”

Visual de Gale Weathers
Estrela da franquia “Pânico”, 

Courteney Cox tem alguns momentos 
marcantes nos filmes – e alguns 
estão relacionados ao visual de 
sua personagem, a jornalista 
sensacionalista Gale Weathers. 
Segundo a atriz, ela pensava em 
cortes de cabelo e visuais “estranhos” 
ou “exagerados” para a jornalista: 
“Em cada ‘Pânico’ eu tentava criar 
um visual diferente para ela [a 
personagem Gale Weathers], que 
fosse excessivamente estranho, feio 
ou exagerado.”

Na sequência, Neve Campbell 
relembrou a franja curta que 
Courteney Cox usou em “Pânico 3” 
– visual que ficaria marcado para 
sempre como uma das marcas da 
personagem. Em seguida, a atriz da 
jornalista Gale Weathers explicou: 
“Nossa, essa foi a pior! Tinha me 
esquecido dessa, não havia nada pior. 
Essa foi uma grande lição de vida, 
porque ficará para sempre registrada 
no filme,” disse Courteney Cox, em 
tom de brincadeira.

Crítica especializada
As primeiras sessões de “Pânico” 

já rolaram ao redor do mundo para 

(2022)

a imprensa e o resultado foi positivo. 
Com a estreia oficial nos cinemas 
marcada para esta quinta-feira, 
13 de janeiro, o longa da franquia 
abriu no Rotten Tomatoes, site 
em que os críticos publicam suas 
avaliações, com 93% de aprovação, 
com 15 reviews, até o momento da 
finalização deste caderno.

Erik Davis, do Rotten Tomatoes, 
destacou como “Pânico” é divertido 
na medida certa. “Há uma escrita 
afiada, um bom balaço entre sustos 
bem construídos e horror moderno,” 
argumentou. Apesar das piadas, o 
filme continua sangrento, como o 
esperado.

Crítico do Collider, Steven 
Weintraub elogiou como o filme 
agrada ao público antigo da franquia. 
“Roteiro benfeito, que deixa você 
tentar adivinhar e te leva até as 
águas traiçoeiras em 2022.” Já 
Perri Nemiroff, também do Collider, 
lembrou as diversas referências 
ao primeiro filme: “Muitas ideias 
criativas e interessantes”.

“Pânico” é o melhor da série desde 
a primeira sequência, segundo Jon 
Negroni, do site The Young Folks. 
“O filme leva uma faca ao coração 
dos fandoms tóxicos na internet. 
Nenhuma franquia está a salvo. 
Isto é Pânico em seu melhor, 
facilmente,” argumentou.

Heather Wixson, do 
“Daily Dead News”, afirmou 
como o diretor consagrado 
no gênero, Wes Craven, estaria 
orgulhoso do resultado do quinto 
filme: “Mortes brutais, diversão, 
mistério, além da ótima mescla entre 
novatos e veteranos no elenco”.

Brasileiros também aprovaram
Miguel Morales, do site Arroba 

Nerd, afirmou que o longa, além de 
ser uma homenagem à franquia, 
ao mesmo tempo que assusta, 
diverte. “Com essa nova empreitada 
na franquia, o quinto filme, o que 
temos não só é um senhor filme 
de terror sanguinário e cheio de 
mortes bacanas, mas um que presta 

homenagem para toda franquia, sua 
história e personagens, ao mesmo 
tempo que diverte, tira sarro de si 
mesmo, e não deixa de apresentar 
um mistério ‘Quem é o assassino?’ 
delicioso de se acompanhar.” 

Julia Sabbaga, do site Omelete, 
também considerou o filme uma 
justa homenagem à obra de Wes 
Craven. “A ideia de alfinetar o novo 
terror não deveria ser surpreendente, 
mas ‘Pânico’ o faz como poucos 
podem, e aproveita sua voz para 

se posicionar sobre a indústria 
atual, comentando também – e 
principalmente – sobre a cultura do 
fandom, completando um discurso 
sagaz. Existe certo paradoxo, sim, 
sobre um filme que critica a cultura 
de fã ao mesmo tempo em que a 
agrada, mas se há uma franquia que 
pode fazer isso é ‘Pânico’.”  

SERVIÇO: “Pânico” (2022) está em 
cartaz nos cinemas de todo o país e a 
classificação indicativa é de 16 anos.



Artes&LAzerC2  Campo Grande-MS | Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022  

Especialistas dizem ser arriscado manter 
carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro

Streaming

Carnaval Rio

Itaú Cultural Play 
exibe ‘Já que 
ninguém me tira 
para dançar’

Documentário de Ana 
Maria Magalhães fala 
sobre a vida e a carreira 
da atriz Leila Diniz
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Segundo prefeito Eduardo Paes, desfiles podem acontecer, pois seria possível promover o controle sanitário
Matheus Rocha
Folhapress

Apesar de o carnaval de rua 
ter sido cancelado no Rio, o 
desfile das escolas de samba na 
Marquês de Sapucaí e os bailes 
de carnaval estão mantidos por 
enquanto. Mas especialistas 
dizem que é arriscado e pre-
maturo manter esses eventos 
enquanto a capital assiste a um 
aumento de casos de COVID-19, 
fenômeno impulsionado pela 
variante ômicron, cepa que já 
é dominante no município.

“Eu acho que toda e qual-
quer aglomeração que seja 
feita nas próximas semanas 
será motivo de um espalha-
mento ainda maior da variante 
ômicron”, diz o infectologista 
Roberto Medronho, professor 
da UFRJ (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro) e 

membro do comitê científico 
do estado.

Medronho foi um dos mem-
bros do colegiado que, na úl-
tima sexta (7), desaconselhou 
a realização de eventos que 
gerem aglomeração, inclusive 
os do carnaval. Segundo ele, 
se os festejos forem mantidos, 
poderá haver um aumento no 
número de mortes.

“A discussão que eu pro-
ponho é ética”, afirma ele. “Es-
tamos dispostos a pagar para 
ter uma festa que, sim, gira 
a economia e faz bem para a 
saúde mental, mas que pode 
gerar óbitos?”

Embora a quantidade de 
óbitos na cidade continue em 
um patamar baixo, a taxa de 
casos positivos e a de inter-
nações têm aumentado. Em 
quatro dias, o total de interna-
ções na rede pública cresceu 

três vezes. Na sexta (7), havia 
47 pessoas internadas, número 
que saltou para 141 na última 
terça (11).

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por volta de 
93% desses pacientes não têm 
o esquema vacinal completo e 
43% não tomaram nenhuma 
dose da vacina. Já 44% dos 
testes realizados na cidade 
deram resultado positivo para 
a COVID. Em meados de de-
zembro, esse percentual estava 
em 1%.

O prefeito Eduardo Paes 
(PSD) diz que os desfiles no 
Sambódromo podem acontecer, 
porque seria possível promover 
o controle sanitário no am-
biente.

Medronho diz, porém, que 
existem riscos de transmissão 
mesmo com o protocolo sani-
tário. “Os indivíduos vacinados 

podem se infectar apesar de 
vacinados. E, mesmo que façam 
o teste RT-PCR, existem os 
falsos negativos. A pessoa vai 
contaminar os outros mesmo 
que eles estejam vacinados.”

O epidemiologista Mario 
Dal Poz vai ao encontro dessa 
avaliação. “É possível ter se 
infectado, estar com o exame 
negativo e carregar o vírus 
por aí”, diz ele, que é professor 
do Departamento de Medicina 
Social da UERJ (Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro).

De acordo com ele, não basta 
apenas suspender o carnaval 
de rua, é importante cancelar 
eventos em espaços fechados 
que gerem aglomeração. Isso 
inclui, diz ele, os desfiles no 
Sambódromo.

“Ele é em tese um espaço 
aberto, mas não é exatamente 
assim. Todos os camarotes 

são fechados. Além disso, fora 
deles, as pessoas vão socia-
lizar, vão cantar, beber”, afirma 
o professor, acrescentando que 
o uso da máscara vai acabar 
sendo deixado de lado nesse 
contexto. “É um risco enorme.”

A epidemiologista Gulnar 
Azevedo diz que a decisão de 
manter os desfiles ainda é pre-
matura. Segundo ela, seria pre-
ciso ter certeza de que os casos 
de ômicron vão começar a cair 
e ter vacinado as crianças. No 
Rio, a imunização desse grupo 
começa na próxima segunda-
-feira (17).

“Eu acho muito arriscado 
decidir isso agora, porque o 
aumento da transmissão pela 
ômicron é assustador. A positi-
vidade dos testes nas unidades 
da prefeitura está maior que 
40%, o que significa que tem 
muita gente infectada”, diz ela, 

que também é professora da 
UERJ.

Azevedo salienta que, em-
bora se mostre mesmo agres-
siva, a variante tem alto poder 
de transmissão. Segundo ela, 
mesmo que haja um número 
menor de casos graves, eles 
podem ser expressivos por 
causa da quantidade de infec-
ções. “Uma coisa é 1% em cem, 
outra coisa 1% em um milhão.”

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Saúde diz que 
está acompanhando o com-
portamento da nova variante. 
“Qualquer alteração no mapa 
de risco passa pela análise 
criteriosa dos dados epide-
miológicos e novas medidas e 
estratégias poderão ser então 
definidas, inclusive referente 
ao carnaval. Mais informações 
sobre o assunto serão divul-
gadas oportunamente.”

Marcelo Rezende

No sábado (15) e domingo 
(16) de janeiro, das 19h às 
23h, o Itaú Cultural exibe “Já 
que ninguém me tira para 
dançar”, em sessão especial. 
Único documentário longa-
-metragem sobre Leila Diniz 
(1945-1972), é dirigido pela 
diretora e atriz Ana Maria Ma-
galhães, uma de suas grandes 
amigas. A produção mescla 
imagens de filmes, fotos e 
cenas ficcionais vividas por 
Leila – no filme interpretadas 
em tempos diversos por Lídia 
Brondi, Louise Cardoso e Lígia 
Diniz. A produção forma uma 
paleta que reafirma por que a 
atriz se tornou um ícone brasi-
leiro. Por um lado, influencia-
dora de toda uma geração, por 
outro, rejeitada pelos generais 
e militares, além da sociedade 
conservadora vigente no país 
naquele período de ditadura. 

O filme voltará a ser exi-
bido no Itaú Cultural Play 

no dia 25 de março, data em 
que ela completaria 77 anos. 
Ele integrará uma minimostra 
com produções das quais a 
atriz participou: “A madona 
de cedro” e “Corisco, o diabo 
loiro”, ambos dirigidos por 
Carlos Coimbra – o primeiro 
em 1968 e o segundo realizado 
um ano depois –, e “O Homem 
nu”, sob direção de Roberto 
Santos, também em 1968. 

Descobrindo Leila
“‘Já que ninguém me tira 

para dançar’ mostra o modo 
de ser e de viver dos artistas 
e das jovens brasileiras nos 
anos 60, plenos de entusiasmo 
e ingenuidade”, conta Ana 
Maria. “As novas gerações 
não sabem quem foi Leila, 
uma atriz que valorizou a 
verdade, a liberdade e o amor, 
porque acreditava que as pes-
soas podem realizar as suas 
melhores potencialidades e 
não as piores”, completa a 
diretora. 

A liberdade de Leila, que, 
por exemplo, posou para uma 
foto de biquíni aos oito meses de 
gravidez e falava sem censura 
sobre todos os temas, até a 
respeito de sua sexualidade, era 
incompreendida não somente 
pelos conservadores e militares, 
como também pelas feministas 
da época. Outro trecho do filme, 
a célebre entrevista que ela deu 
ao jornal “Pasquim”, em 1969, 
evidencia isso ao revelar as 
ondas de indignação que pro-
vocou nesses dois lados.  

O documentário tem copro-
dução do Metrópolis e apoio 
do Itaú Cultural e, por si só, 
sustenta uma longa história. 
Em 1982, dez anos após a 

morte de Leila, a diretora foi 
convidada a realizar o docu-
mentário. Titubeou por não 
se sentir distante o suficiente 
da amiga para realizar um 
filme desta envergadura. “Por 
outro lado, tinha consciência 
da importância de transmitir 
o legado de Leila, sabia que 
seus amigos poderiam expor 
cada uma de suas facetas, 
e acabei aceitando a missão 
porque conhecia muito bem o 
seu modo de pensar, agir e se 
relacionar”, lembra ela.

Mesmo com imagens e de-
poimentos já captados, entre 
diretores de cinema, atores, 
jornalistas e familiares, o 
Centro Cultural Cândido 

Mendes, idealizador do pro-
jeto, desistiu por questões or-
çamentárias. Ana seguiu em 
frente, com recursos próprios, 
permutas, apoios e contando 
com apoios de amigos, como o 
do cineasta Walter Salles, que 
emprestou a sua câmera para 
o fotógrafo José Guerra, e de 
Marcelo Machado e Fernando 
Meirelles, que montaram o do-
cumentário em sua produtora 
Olhar Eletrônico.

Ele foi produzido original-
mente em U-Matic e depois 
restaurado. Agora, entrevistas 
e novas gravações juntaram-se 
às originais, de 1982, e foram 
recém-digitalizadas. Finalizado 
em HDTV, “Já que ninguém me 

tira para dançar” resgata a 
participação de Leila Diniz na 
cultura moderna, defensora das 
mulheres durante os anos mais 
duros da ditadura militar. Ela 
morreu aos 27 anos em um aci-
dente de avião na Índia, quando 
voltava de um festival de cinema 
na Austrália, onde recebeu o 
prêmio de melhor atriz. 

SERVIÇO:
“Já que ninguém me tira para 
dançar” (Brasil, 2021, 91 min), de 
Ana Maria Magalhães
Coprodução Metrópolis e apoio Itaú 
Cultural será transmitido no sábado 
(15) e domingo (16),  das 19h às 
23h, no Itaú Cultural Play: www.
itauculturalplay.com.br
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Região da Serra do 
Amolar, no Pantanal, 
receberá mudas de 
plantas frutíferas

Circo

Meio ambiente

SuperStar Circus chega a Campo 
Grande para alegria da criançada

Iniciativa também prevê reposição da floresta 
queimada pelos incêndios de 2020, no Pantanal 

Serviço: Os horários são 
de seg. a sexta às 20h, aos 
sábados às 18h e 20h, 
domingos e feriados às 16h, 
18h e 20h, no estacionamento 
A do Bosque dos Ipês

Divulgação

Divulgação

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

Que sufoco!
O grito cego e surdo
Ecoa nas montanhas, nas praças,
Nas florestas; aos ouvidos moucos,
Aos sem sentimentos.
Uma voz rouca.
Voz que ninguém quer ouvir.

Não adianta gritar.
Perder a audição.
Arrebentar as cordas vocais
De tanto vibrar.
E o grito se cala.
Guarda em si
O silêncio do pedido,
Inútil, de socorro!

28.10.21

Quando saíste da tumba, apodrecida,
Tendo no peito a terra lusitana,
Como em cacos de alva porcelana,
Havia vermes saindo da ferida.
Estavas feia, Inês, já sem vida
Sentada em teu trono soberana
E só o amor, que à morte engana,
Coroava tua testa corrompida.
Na mão pendente um anel luzia
Que a corte, em séquito, beijar tinha.
Diante da sorte, escura e fria,
Daquela Inês, mísera e mesquinha,
A um canto, chorando, Pedro sorria
Por ver Inês morta e feia: mas rainha!

O menino Deus,
perseguido e exilado,
nasce num estábulo
na cidade de Belém.
 Salve o menino
e os Santos Reis.
Sábios pastores
guiados pelo céu,
levam presentes
e se curvam ao novo Rei.
 Salve o menino
e os Santos Reis.
Bem-vindo
aos novos tempos,
cantemos louvores
para o nosso bem!
Salve o menino
e os Santos Reis.
Ó de casa venha ver
o reisado no terreiro,
no céu a estrela D’alva
anunciando o nosso Rei.
Salve o menino
e os Santos Reis.
Ao menino Jesus
toda a nossa alegria,
bolas, pipas e cata-ventos.
Hoje é de de folia,
é dia dos Santos Reis!

Atirei ao ar palavras sem nexo,
Voltaram para fazer um verso,
Agarrei-as para eu me inspirar.
A escrever um poema de amar.

Amar a vida e tudo que existe,
Razão esta que ainda subsiste,
Não vou deixar que se esgote,
Para não sofrer com o garrote.

As palavras não me desprezam,
Pedem que haja algum respeito,

Vou tratá-las com muito jeito,
Para evitar que desapareçam.

Vou lidar com as ditas palavras
Com o maior saber de poeta,
Não quero ser alvo de matracas
Que o meu bom ego me afeta.

Fiz as pazes com as palavras,
Vou ter mais cuidado a tratar
Com elas, são muito sábias,
São palavras de amor e amar.

Sou fã da manhã fresca,
Feito um possível poema
Que atravessa a alameda;

Tudo nela causa interesse,
Desde a brisa que permeia
A fazenda suada da cabeça
Ao vidro trincado do esqueleto,

Neste encontro esquizofrênico,
Dentro do hemisfério de veneta

Que impacientemente passeia
Entre as suas escalas cinzentas
E aromas de diesel e alfazema
É quase uma esperança ligeira.

Olho para o céu...
E busco inspiração para es-
crever,
Oh, céus! Tu que inspirou vá-
rios 
escritores,
Inspire a mim, me ajude!!
Preciso das mais belas pala-
vras, dos mais belos versos,

Para conquistar alguém!!
Oh, céus, que inspirastes tantos 
pintores,
Assim como Van Gogh,
Inspire a mim, para que eu 
possa desenhar não apenas um 
céu estrelado,
Mas o sorriso dela em meu co-
ração!

Caderno sem letras,
Caterva em sarjetas,
Garçom sem gorjetas,
São fáceis de achar.

Enquanto observo a chuva cair
E as gotas rolarem pela janela
A minha mente viaja para outro lugar
Meu corpo fica imóvel, mas a mente se 
desfaz...
Ultimamente vivo nesse constante 
momento
Pois é o único em que me sinto em paz 
e segura
A solidão do dia dia pode ser cruel
Aliás, acredito que tudo que for de-
mais é  cruel
Me escondi na minha liberdade
E com isso criei um casulo do qual 
não consigo me soltar
Estou na espera de renascer
De passar da fase de lagarta para 
uma bela borboleta
Mas acredito que isso nunca irá 

chegar
Pois o processo leva tempo e esforço
E eu já estou cansada...
Cansada demais para me tornar outra 
pessoa
E ter que me reconhecer no final
A dor já se tornou tão familiar
Que não me importa mais se ela ficar
Antigamente ela batia na porta e 
pedia para entrar
Hoje já é de casa, chega sem nem 
avisar
Ficava e se instalava em todo lugar
Como se fosse musgo no fundo do mar
Que parece nunca mais acabar
E nesse incessante pesar
Eu vou pulando de um dia para o 
outro
Como se nunca fosse passar pra ficar

O grito se cala Inês Folia de reisFiz as pazes com as palavras

Fugaz

Inspiração

Fáceis

Outro dia

Por: Delasnieve Daspet Por: Sérgio Caponi Por: Rosalvo AbreuPor: Ruy Serrano

Por: Marlos Degani

Por: Túlio Roberto

Por: Braga Costa

Por: Larissa Capuleto

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Região quase isolada do Pan-
tanal, a Serra do Amolar rece-
berá mudas de plantas frutíferas 
e também outros plantios para a 
recuperação da vegetação quei-
mada durante os incêndios que 
atingiram o Pantanal em 2020. 
A ação será executada pelo IHP 
(Instituto Homem Pantaneiro) e 
pela NFC (Nós Fazemos o Clima). 

O biólogo e agroflorestor Mu-
rilo Arantes explica que serão 
duas frente de atuação. A pri-
meira às comunidades panta-
neiras da Serra do Amolar e da 
Barra do São Lourenço, alterna-
tivas de plantio orgânico nas co-

munidades que possam também 
contribuir para a restauração 
dos ambientes. É um trabalho de 
segurança alimentar feito nas 
comunidades. A segunda frente 
de atuação é o plantio de sis-
temas agroflorestais – também 
conhecido como plantios biodi-
versos e densos. Neste caso, o 
objetivo é a restauração mais 
rápida dos ambientes.

“A gente entra com mais 
espécies e faz o manejo, ou 
seja, dinamiza o trabalho de 
restauração. A proposta para 
o futuro é ter essas áreas de 
referência, popularizar o conhe-

cimento entre as comunidades e 
preparar o IHP para, caso tenha 
áreas impactadas pelo fogo fu-
turamente, possa restaurá-las 
a partir da aplicação dessas 
técnicas”, afirma Arantes. 

O presidente do IHP, coronel 
Ângelo Rabelo, afirma que todo 
o trabalho impacta, inclusive, 
na preservação da fauna panta-
neira. “No Moquem, uma região 
que foi brutalmente atingida 
pelo fogo, será um oásis agora, 
com plantas frutíferas típicas 
da região. Isso vai acabar fo-
mentando o retorno da fauna, 
em especial as aves. Também 

teremos aceiros verdes, uma 
estratégia de proteção e pre-
venção ao fogo, em que conta-
remos com o apoio da Brigada 
Alto Pantanal”, explica.

Parceria
A NFC é uma rede de pessoas 

e instituições que busca pro-
mover a agrofloresta e a agricul-
tura sintrópica como alternativa 
para muitos dos problemas en-
frentados pela sociedade hoje. 
A instituição tem como CEO a 

escritora e roteirista Edmara 
Barbosa, filha do autor da no-
vela “Pantanal”, Benedito Ruy 
Barbosa. Preocupada com a 
situação do Pantanal durante 
e após os incêndios, Edmara 
decidiu atuar pela preservação 
direta do bioma. Como Rabelo já 
conhecia Benedito Ruy Barbosa 
da época da novela “Pantanal”, 
os laços acabaram sendo for-
talecidos e a parceria firmada 
para atuar na conservação e 
preservação do bioma. 

“Essa parceria é estraté-
gica para a conservação do 
Pantanal. A missão do IHP 
sempre foi trabalhar com as 
comunidades locais e, claro, 
preservar o Pantanal e sua 
cultura. Quando conseguimos 
parceiros para atuar não só na 
preservação do meio ambiente, 
mas também na inserção das 
comunidades locais, ficamos 
muito gratos e certos de que 
temos cumprido nossa missão”, 
afirma Rabelo.

Marcelo Rezende

A magia do circo está de 
volta a Campo Grande. Amanhã 
(14), o Shopping Bosque dos 
Ipês recebe o Circo SuperStar, 
que já está em sua quinta 
geração se apresentando por 

todo o Brasil. O circo traz um 
espetáculo dinâmico, emocio-
nante e variado, com palhaços, 
acrobatas, malabaristas, tra-
pezistas, ilusionistas, globo 
da morte com cinco motoci-
cletas e personagens famosos 
que prometem conquistar a 

meninada. Além disso, o Su-
perStar oferece uma estrutura 
física de primeira linha para 
o público.

O SuperStar Circus estará 
no Bosque dos Ipês de segunda 
a sexta-feira às 20h, aos sá-
bados às 18h e 20h, domingos 

e feriados às 16h, 18h e 20h.  O 
espetáculo tem duração de 90 
minutos. Os ingressos podem 
ser adquiridos pelo site www.
superstarcircus.byintu.com  
ou direto no shopping. Eles 
custam a partir de R$ 40 e as 
crianças pagam meia. 



Ruth (Pathy Dejesus) ficará revoltada ao ouvir de 
Túlio (Daniel Dantas) que ela precisa parar de prestar 
serviços à Redentor, em “Um Lugar ao Sol”. No capítulo 
de hoje, o marido de Rebeca (Andrea Beltrão) explica 
que essa foi a condição imposta pela ex-modelo para 
que o casamento dos dois não acabe. Indignada, a 
engenheira diz que não vai sair de mãos abanando da 
empresa e exige receber uma boa quantia em dinheiro 
em troca de seu silêncio. Ruth também sugere que os 
dois mandem Christian/Renato (Cauã Reymond) fazer 
mais um desvio da empresa. Mas desta vez o dinheiro 
terá que ir direto para a conta da engenheira. No 
capítulo de amanhã, ela aparece com um carro novo 
para buscar o amante na Redentor.

‘Um Lugar ao Sol’: Ruth arranca 
dinheiro de Túlio e envolve 
Christian em negociata antes 
de se desligar da empresa
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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 12/01

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

Tô vendo aqui que a sua presença não deve passar 
despercebida hoje, Áries. Mais inquieto, liberal e cheio 
de ideias, seu signo tem tudo pra pensar em formas 
diferentes de fazer suas coisas. Seu lado curioso está 
aceso, o que favorece os estudos, e também deve 
colocar a sua boa lábia pra jogo, seja no tête-à-tête ou 
através das redes sociais. 

Quintou e a previsão para o dia é de chuva de grana, pix, 
lucros. Salve, salve, Touro! Tudo graças à Lua, que faz a 
festa na sua Casa da Fortuna e avisa que será mais fácil 
ganhar dinheiro. Contando com agilidade, desenvoltura 
e mente aberta, vai ter ideias para lucrar — áreas ligadas 
ao público, artigos femininos, alimentação ou produtos 
domésticos ficam em destaque.

A quinta começa com você mais geminiane do que 
nunca! É que a Lua entra no seu signo e estimula seu 
senso de humor, curiosidade e bom papo. Aí tudo indica 
que vai falar pelos cotovelos e interagir com todo mundo, 
seja conhecido ou não, colegas ou chefia, vizinhos, 
amigos ou familiares. Mas esse jeito superagitado pode 
causar gafes e indiscrições.

A Lua passeia pelo seu inferno astral, e por isso você 
tende a racionalizar e guardar mais suas emoções. Se 
trabalha só ou em home office, ótimo! As coisas devem 
fluir melhor. Caso contrário, é melhor investir em tarefas 
que consiga realizar sozinha(o) ou longe dos colegas.
Talvez prefira conversar com seus queridos à distância, 
pelo WhatsApp, vídeo, etc. 

Hoje você tem tudo pra reinar em seus relacionamentos, 
leãozinho. Esbanjando boa lábia, histórias e conquistas — 
às vezes mais coloridas e aumentadas do que realmente 
foram— vai adorar ser o centro das rodinhas de bate-
papo. Pode contar com a ajuda de um amigo ou dar uma 
mãozinha pra alguém da turma. Mas melhor não ficar 
falando sobre seus planos com todo mundo.

Virgem, meu cristalzinho, tudo indica que o seu 
interesse por novidades ficará mais forte nesta 
quinta. Pode fazer ótimos contatos, e até há sinal de 
mudança de cargo ou até de profissão. Ainda bem 
que você conta com mais jogo de cintura para se 
adaptar numa boa às circunstâncias e vontade de 
tirar o melhor de tudo — amém!

Quintou com sua curiosidade e senso de humor 
ativados, libriangel. Mais sociável e comunicativo, 
seu signo deve ter facilidade para se relacionar com 
todos — o que choca um total de zero pessoas, não é 
mesmo? Se estiver viajando, tende a conhecer gente 
nova, conversar e bater perna. Só não deixe de buscar 
se informar sobre o lugar para não passar sufocos.

Podem rolar transformações e você tem tudo para 
se adaptar bem às mudanças que surgirem ao longo 
do dia, escorpiãozinho. Mais falante, divertido e 
esperto, seu signo tende a tirar o melhor dos negócios, 
principalmente se lida com as finanças de outras 
pessoas. Só controle a empolgação para não cometer 
nenhuma indiscrição, tá?

Alô, alô, Sagitário! O céu está me mostrando que vai ser 
mamão com açúcar fazer contatos hoje, afinal seu senso 
de humor, habilidade pra falar sobre qualquer assunto e 
poder de adaptação estão no modo turbo. Deve mandar 
bem nas relações pessoais e fechar boas parcerias 
na profissão. Mas ao sinal de perrengue, pode sair de 
fininho e buscar outras associações.

Com a Lua divando na sua Casa do Trabalho, seus 
contatos estão favorecidos e seu poder de adaptação 
tende a crescer, capricornianos amados. Mas como o 
estado emocional pode afetar o rendimento no serviço, 
tire um tempo pra curtir as coisas boas da vida, converse 
com seus queridos, procure relaxar e cuidar da sua 
alimentação.

Seu dia começa com a Lua toda plena no seu paraíso 
astral, deixando seu signo mais sociável e criativo. 
Trabalhos ligados a artes ficam em evidência, e tudo 
indica que irá se relacionar fácil com todos, mas 
provavelmente não vai se prender ou aprofundar seus 
contatos. Nos momentos de folga, as estrelas prometem 
alegrias, novidades e descontração.

Quintou com a sua curiosidade e criatividade a todo 
vapor, peixinho dourado. Se trabalha da sua casa, o clima 
de liberdade e conforto do lar tende a favorecer o serviço. 
Com a família, aguarde agito e alegrias, e há sinal de 
muita conversa com os parentes ou longas ligações com 
quem estiver longe. Pode rolar mudança de residência. 
Não faltará imaginação fértil pra inovar na relação.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Celina não deixa Guilherme mostrar a foto de 
Rose para Neném. Gabriel e Flávia se beijam e 
Murilo fica arrasado. Ingrid vê Murilo passando 
mal e o beija. Guilherme tem uma crise de ciúmes 
por causa de Neném. Joana pede para Rose se 
afastar do hospital. Paula conta para Neném 
sobre a filha que perdeu. Leco e Neco intimidam 
Murilo e Ingrid, que são salvos por Neném e Paula. 
Guilherme destrata Tina e Tigrão defende a na-
morada. Nedda comenta que Roni vai se casar e 
Jandira reage mal à notícia. Ingrid faz as pazes 
com Flávia. Guilherme fala de Neném com Rose.

Leo não reconhece Albieri e sai correndo. Edna 
acha que o marido teve uma visão. Jade tenta en-
tender o que será o passado e o futuro se cruzando 
na sua frente, mas nem Ali consegue encontrar 
uma explicação. Albieri pensa em confessar tudo 
a Edna. Yvete fica furiosa com a portuguesa. Es-
cobar se abre com Alicinha, que se mostra muito 
compreensiva. Ali avisa à Jade que o casamento de 
Said não a liberta para se casar com Lucas. Latiffa 
chora com medo de Mohamed querer uma segunda 
esposa, caso Jade faça uma besteira. Mel promete 
dar aulas para Xande passar no vestibular. 

Samuel afirma que não fugirá da guerra. Ade-
laide descobre toda a história de Nélio e Dolores, 
e se pergunta o que Tonico fez com as duas. Olu 
confronta Pedro. Guebo e Zayla se amam, e o 
rapaz fica bastante perturbado. Vitória anuncia 
que Elvira sumiu. Tonico embriaga Bernardinho e 
o envia para a guerra do Paraguai. Lota e Lupita 
procuram por Bernardinho. Olu afirma a Cândida 
que tomará partido em nome de seu povo. Vitória 
descobre que foi Quinzinho quem roubou seus 
imóveis. Lota confronta Tonico e descobre que 
Bernardinho está a caminho da guerra. 

Pedro inventa que Tomtom está em seu quarto. 
Bianca afirma a Gael que confia em Duca. Joaquim 
fica doente e Mari se preocupa com seu show. 
Tomtom chega em casa e Delma castiga Pedro 
por ter mentido. BB e Lírio estranham quando 
Joaquina finge não conhecer Josefina. Mari desiste 
de cantar com Sol e afirma que seu sonho agora é 
cuidar de sua família. Com a ajuda de João, Bianca 
checa o celular de Nat e percebe que a mensagem 
vista por Gael não foi enviada pelo número de 
Duca. Josefina seduz Nando e consegue fazer com 
que o músico aceite vender a fábrica para ela.

Gustavo e Dulce chegam na casa de Fátima. 
Verônica chega pronta, mas Dulce diz que pre-
fere almoçar lá mesmo com todo mundo junto. 
Flávio diz que Haydee precisa pedir desculpa 
para Noêmia, pois ela é a única chance deles sa-
írem do buraco e dela conseguir um cargo para 
ele na empresa de Gustavo. Rosana diz para 
Francieçy que não vai mais competir. Madre 
Superiora comunica as irmãs que Cecília vai 
voltar a dar aulas no internato. Fabiana sugere 
fazerem uma festa e Madre autoriza uma pe-
quena comemoração pela volta de Dulce. 

Breno conversa com Cecília. Ruth exige um 
pagamento para sair da empresa. Túlio obriga 
Christian/Renato a fraudar o relatório financeiro 
da empresa. Ilana estranha as atitudes de Rebeca. 
Mateus decide viajar com Marie. Lara confessa 
a Noca que ainda ama Christian/Renato. Elenice 
recebe uma intimação. Christian/Renato altera o 
relatório de pagamentos da empresa e o leva para 
Santiago. Cecília reclama com Nicole de Breno 
ter se afastado dela. Joy abandona Ravi, Fran-
cisco e Yasmin. Elenice tenta se aconselhar com 
Christian/Renato sobre a intimação que recebeu. 

Novelas Novelas Novelas 

Ana Clara Lima curte último dia de 
férias em Paris e se diz pronta para 
encarar a maratona do ‘BBB 22’

Ana Clara Lima compartilhou em seu perfil no Instagram 
nesta terça-feira, 11, momentos do seu último dia de férias 
em Paris. Enquanto caminhava à beira do rio Sena, a 
apresentadora celebrava o dia bonito na capital francesa. “Está 
sol, mas está frio”, disse ela, que faz questão de aproveitar a 
viagem até o último minuto. “Eu só ouço o povo falando: vem 
embora, volta pra casa pra trabalhar. Gente, me deixa viver, 
em nome de Jesus.” Este ano, Ana Clara e Rhudson Victor 
terão uma nova companheira na apresentação do “Rede BBB”. 
A influenciadora digital e ex-participante do “BBB 20” Rafa 
Kalimann se junta aos dois nesta missão. Ao longo da temporada, o trio comandará 
diferentes atrações nas redes sociais e no site oficial do programa. Ana Clara tem novos 
desafios: além de comandar o “BBB – A Eliminação” pela primeira vez, no Multishow, a 
apresentadora ganha um novo programa na #RedeBBB.

‘Além da Ilusão’: Lima Duarte e Emiliano Queiroz 
estarão na primeira fase da nova novela das seis

Lima Duarte e Emiliano Queiroz posam com o diretor artístico Luiz Henrique Rios 
nos bastidores de “Além da Ilusão”, próxima novela das seis, que tem estreia prevista 
para o dia 7 de fevereiro. Na trama, Lima interpreta Afonso, pai de Violeta (Malu Galli) 
e Heloísa (Paloma Duarte), na primeira fase. Ele vive no antigo engenho de cana de 
açúcar e tem uma relação difícil com Heloísa. Já Emiliano interpreta o Padre Romeu.
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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 DONA NETA – 
CENTRO

L039a - Av Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(Um C/Ae),  Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

RES SPAZIO CLASSI-
QUE   

L640 – R 14 de julho, 4721 
A406 B5 - sala/sacada, apt, 
1Q, BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
estac, PC, QF, CQ, PG LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131   

ED SAINT PAUL 
L178 - Rua Amazonas, 810 
-  Localização Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quartos 
(Todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

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

MONTE CASTELO
L584 – R Franjinha, 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

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 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - Av Duque De Caxias, 
154. Sala De Estar/Jantar, 
3 Quartos, 2 Banheiros, 
Copa/Cozinha, Dependen-
cia Para Empregado (Quar-
to E Banheiro), 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

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

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 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio Fausti-
no, 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 
Serviço Coberta, Amplo 
Quintal, Garagem. Edícula 
Com Sala/Cozinha, Dois 
Quartos, Banheiro Social, 
Área De Serviço Externa. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

STO AMARO 
L446 – R Betânia, 271 – 
120,71m² - sala, suite, 
2Quartos, BH, coz, AS, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

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

COOPHAMAT  
L121 – R da Penha, 354 
– 156,69m² - T 266,60m²  
– sala, 3Q, BH, copa, 
coz, AS, 2 gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

VILA ADELINA
L590 - R Carlos Mag-
no, 292. Ac:193,85m². 
At:300m². Sala De Estar, 
Jantar, Tv, 1 Suite E 2 Qtos, 
2bh Sociais, Cozinha, As, 
Varanda, 2 V Garagem 
Coberta E Amplo Quintal E 
Espaço De Estacionamento 
Para Mais Carros. LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

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

AMAMBAÍ 
L345 - R BARÃO DO RIO 
BRANCO – 26,43M² - 
SALA, C/ BANHEIRO LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

AMAMBAI       
L039C – Av Madri, 11 
loja 02 – 47,85m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CENTRO (PRÓX AV
MATO GROSSO)

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

Investimento: Com Renda 
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

RES NOVA BÉLGICA - 
TÉRREO

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 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 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 ANDAR 
ALTO

Sala, 2 Quartos/Ae, Banhei-
ro Social, Cozinha/Ae, Area 
Serviço/Ae, Dependência 
Para Empregado (Quarto 
E Banheiro), Garagem. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

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

ED DONA NETA 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

VENDO APARTAMENTO 
R$ 130 MIL

Centro. Residencial DA-
MASCO. 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro. Celular: 
(67)99902-5365.CRE-
CI:4999 

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

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

CASA NO BAIRRO SÃO 
FRANCISCO

Vendo duas casas semino-
vas, uma de 3 quartos e 3 
vagas e outra de 2 quartos 
e 2 vagas. As duas por 
R$490.000,00  WhatsApp: 
(67)99877-5181  

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

COOPHAMAT
Ac:156,69m² / 
At:266,60m². Casa Em Ex-
celente Localização Com 
Ampla Sala De Estar, 3 
Quartos, Bh Social, Cozi-
nha, Área De Serviço, Am-
pla Área Externa, Garagem 
Coberta/Varanda. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

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

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 

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

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

SANTO AMARO - 2 
CASAS

Excelente Imóvel. Próximo 
À Av Julio De Castilho. Pos-
sui Duas Casas Individuali-
zadas, Entradas Separadas 
E Com Inscrição Municipal 
Individualizada. Casa 1: 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, 
Área De Serviço, Quintal 
E Amplo Estacionamento 
Para Carros. Casa 2: Am-
plo Quintal, Varanda, Sala 
De Estar, Dois Quartos, 
Cozinha, Área De Serviço 
E Garagem.  LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

VILAS BOAS 
Sobrado Em Condomínio 
Fechado Na Rua Santana. 
Excelente Localização, Pró-
ximo À Av Zharan. Possui 
Ampla Sala De Estar, La-
vabo, Cozinha, Depósito, 2 
Quartos (1/Ae), Bh Social, 
Área De Serviço E Gara-
gem. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

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

VILA ADELINA PROX 
UFMS

L590 - R Carlos Mag-
no, 292. Ac:193,85m². 
At:300m². Lindo Sobrado 
Com Sala De Estar, Jan-
tar, Tv, 1 Suite E 2 Qtos, 
2bh Sociais, Cozinha, As, 
Varanda, 2 V Garagem 
Coberta E Amplo Quintal E 
Espaço De Estacionamento 
Para Mais Carros.LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131

VILAS BOAS C/ RENDA
Somente Para Investidores. 
Imóvel Possui Renda De 
Aluguel. Possui Ampla Sala 
De Estar,Lavabo, Sala De 
Tv E Jantar, Uma Suite/Ae, 
2 Quartos, Bh Social, Co-
zinha Planejada, Escritório, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Depósito, Gara-
gem.Localização Privilegia-
da, Ótima Renda De Aluguel 
Com Excelentes Inquilinos.  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

MARIA APARECIDA 
PEDROSSIAN

Ac:153,72m². Ampla Sala 
De Estar E Jantar, Escri-
tório, Cozinha/Ae, Dois 
Quartos, Banheiro Social, 
Varanda, Área De Serviço, 
Banheiro De Serviço, Depó-
sito E Garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

SANTO AMARO
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, Área 
De Serviço, Quintal E Amplo 
Estacionamento Para Car-
ros. LORIDANI 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

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

VENDE-SE 02 LOTES
02 Lotes no Jd. Noroeste 
(lote 13 e 14 da quadra 
148) Fica no asfalto. Para 
mais informações: Whats: 
(67)9 8194-3652.

JD DAS REGINAS
390m². 13x30. Asfalto. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

CHAPADÃO DO SUL
Vários Terrenos Disponíveis 
No Centro, Loteamento Ju-
limar. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

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

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

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

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 

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

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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.

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.

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 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

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

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

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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
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

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 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 

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

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

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

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

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 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

KA SE AT 1.5 
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 

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

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

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

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

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

KA + 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 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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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 

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 

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

GOL 1.0 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

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 

 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

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

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 1.0L MC4 2019 
2020

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton 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
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

 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 

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

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 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

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

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

C4 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

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

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

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 

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

X60 1.8 TALENT 16V 
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

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 

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

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

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 

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

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

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

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

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

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

COROLLA 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@terra.
com.br

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

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 SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

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

FIT 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

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

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 

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

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

HB20 1.6 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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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

PRECISA -SE DE 
MECÂNICO 

Precisa - se de mecânico. 
F. 9 9223-9056  falar com 
Agmar. 

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

DIARISTA IRONILDA
Faço faxinas em residên-
cias, apartamentos, es-
critórios e clínicas. Lavo e 
passo roupas a domicílio 
Facebook: Diarista Ironilda. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99257-2359 

DIARISTA DANY 
AQUINO

Trabalho com limpeza, or-
ganização, lavagem e pas-
sagem de roupas. Também 
faço serviços de garçonete 
para festas e eventos em 
geral.  Trabalho de qua-
lidade e com referência. 
Ligação e WhatsApp: (67)9 
9181-2913 Dany Aquino

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

MESTRE DE OBRAS
Trabalhamos com alvena-
ria, reboco, pinturas, elé-
trica, hidráulica e reformas 
em geral. Construímos do 
básico ao acabamento. Tor-
namos seu Sonho em reali-
dade. Ligação e WhatsApp 
(67) 99251-3880 Leandro 

PEQUENOS FRETES 
CAMPO GRANDE/MS

Realizamos pequenos 
fretes, guincho de moto e 
descarte de lixo em toda 
Campo Grande-MS Aten-
demos cidades vizinhas! 
Ligação e WhatsApp:(67)9 
9339-6048 

SOUZA SUCATAS 
Compramos: alumínio, ba-
terias velhas, radiadores, 
cobre, rodas de alumínio, 
metal, ar-condicionado es-
tragado, queimado e todo 
tipo de ferro velho. Reco-
lhemos em chácaras, fa-
zendas e oficinas. Ligação 
e WhatsApp (67) 99634-
0530 Henrique

VANZELA PINTURAS EM 
GERAL

Trabalhamos com acaba-
mentos finos, texturas e 
grafiatos. Temos profissio-
nais qualificados e prontos 
para lhe atender, com 40 
anos no mercado com pin-
turas de qualidade. Ligação 
e WhatsApp (67) 99287-
1284/ (67) 99178-1098 
Leonardo Vanzela 

MARCENARIA BELLA 
MÓVEIS

Pensou em móveis pla-
nejados, pensou na Bella 
Móveis, aqui nós damos o 
nosso melhor para que sua 
casa fique do jeito que você 
sempre sonhou. Traba-
lhamos com prazo, preço 
justo e qualidade! Faça seu 
orçamento conosco. Liga-
ção e WhatsApp:  (67)9 
8482-2480 Felipe (67)9 
8213-3306 Denilson

S.O.S LIMPEZA & 
SERVIÇOS GERAIS

Trabalhamos com limpeza 
de caixa d´água, corte de 
gramas, jardinagem, lim-
peza de terrenos e limpeza 
de telhas. Serviço de Qua-
lidade e Responsabilidade 
Ligação e WhatsApp (67) 
99257-6903/ (67) 98206-
3079

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

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, lim-
peza e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

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 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

PEQUENAS SOLDAS EM 
GERAL

Trabalho com pequenas 
soldas em portões em 
geral. Faça seu orçamento 
sem compromisso. Serviço 
com qualidade e eficiência 
Ligação e Whatsapp (67) 
99264-0847 / (67) 98449-
1376 Jonilson

ANDERSON PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
residenciais e comerciais. 
Fazemos todos os tipos 
de revestimentos, efeitos 
decorativos como cimento 
queimado e marmorato.  
Ligação e WhatsApp (67) 
99106-7976 

CARLOS PEDREIRO
Trabalhamos em empreitas 
e diárias. Serviço de quali-
dade e credibilidade. Aten-
demos Campo Grande/ MS. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98194-6288

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tem-
perados. Ligação e What-
sApp: (67)9 9125-8196 
Moura

SMART PINTURAS 
RESIDENCIAL, COMER-

CIAL & INDUSTRIAL
Empresa profissional com 
responsabilidade, compro-
misso e qualidade com o 
melhor preço da região, 
valores a partir de R$ 4,00 
m² de pintura lisa. Ligação 
e WhatsApp (67) 98449-
9517 Juliano 

ESCOBAR PINTURAS
Trabalhamos com todos os 
tipos de pinturas residencial 
e comercial. Parcelamos no 
cartão de Crédito. Orça-
mento sem compromisso. 
Pintor Mauro Ligação e 
WhatsApp (67) 99998-
1904 / (67) 99198-2647 

SANDRO PRESTADORA 
DE SERVIÇOS

Fixação de cortinas, painéis 
de TV, pinturas externas 
e internas, manutenção 
elétrica, hidráulica, venti-
ladores, caça vazamentos 
entre outros serviços.  @
sandro-prestadora de ser-
viços. Ligação e WhatsApp 
(67) 99203-3947 

MORAES PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
em ferragens, grafiato, tex-
tura, marmorato e todos os 
tipos de pinturas. Fazemos 
seu orçamento sem com-
promisso Serviço de Qua-
lidade e Capricho. Ligação 
e WhatsApp (67) 99164-
0293 Peterson

OFICINA MECÂNICA- 
GARAGEM RIO DE 

FERRO
Oficina mecânica linha leve 
nacionais e importados. 
Venha conhecer nosso es-
paço e se impressione da 
recepção até a entrega de 
seu veículo! Rua: Salim Ma-
luf, 526 – Vila Bandeirantes  
Ligação e WhatsApp (67) 
98110-7880

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
R$ 1.600,00 e pomo sim-
ples no volante R$ 300,00 
, inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega 
R$ 700,00. Com nota fis-
cal e garantia. Mecânica e 
pintura . End: Rua Ciriaco 
Maymone Nº209 Vl.Ban-
deirante. F: 3331-2009/ 9 
9983-4084 falar c/Pedro-
sa .

PROCURA -SE UM 
JARDINEIRO 

Para carpir, podar arvores, 
retirar folhas , galhos e  lim-
par terreno. F: 67 98202-
8558.

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

LIVRO SOBRE APOCA-
LIPSE

Leia sobre a cronologia 
do Apocalipse, a besta e a 
Babilônia, no livro: A Besta 
e a Babilônia Apocalípticas. 
Leia a prova de que pesso-
as podem ficar invisíveis, 
no livro: A Atuação do 
Espírito Santo. Compre-os 
na livraria Betel Center ou 
telefones (67) 3028-7923 
e 99991-2184, com Lauro. 

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

SUELLEN BOLOS E 
DOCES

 Temos opções de  Kit Fes-
ta para você comemorar 
aquele momento especial, 
a partir de R$ 125,00 para 
10 pessoas. Instagram: @
suellenbolosedoces What-
sapp: (67)98448-2854 
(67)98132-6174 Suellen

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

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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