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Em 24 horas, 3.038 pessoas testaram positivo no Estado

Capital amplia 
teleatendimento no 

setor de saúde

Combustível mais 
caro já impacta 

comércio de bairro

Morre nos EUA Olavo 
de Carvalho, ‘guru do 

bolsonarismo’

MS registra recorde diário de casos 
de COVID-19 de toda a pandemia

Visando facilitar o acesso 
da população ao atendi-

mento médico em casos de 
suspeita de gripe ou COVID-

19, a prefeitura reforçou 
ontem (25) a equipe respon-

sável pelo serviço de tele-
atendimento. Com isso, em 
cada turno serão disponibi-
lizados 16 profissionais mul-
tidisciplinares, sendo quatro 

deles médicos. Para ser 
atendido nessa modalidade, 
o paciente deve ligar no nú-

mero 2020-2170. Página A5

O comércio de bairro da 
Capital já começou a sentir 
os efeitos da majoração dos 
preços dos combustíveis. Os 

comerciantes ainda estão 
mantendo os valores dos pro-

dutos, mas isso deve durar 
por pouco tempo. Nas lojas, os 
colaboradores afirmam que os 

custos dos fornecedores au-
mentaram. “Aqui, nós traba-

lhamos com o queijo do forne-
cedor e percebemos uma forte 

alta do alimento”, relatou 
Débora Gondim, funcionária 

do Top Chipas. Página A7

O escritor Olavo de Carvalho 
morreu, aos 74 anos, nos EUA, 
onde vivia. Bolsonaro decretou 
luto oficial de um dia. Página A4
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Flamengo busca 
igualar feito de 

rivais no Carioca
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Bióloga que fez da escrita uma 
paixão após AVC lança livro “Sala 

das Flores” nessa quinta-feira
Um romance cheio de segredos e reviravoltas, amor e ódio, 

venturas e desventuras, acordos e traições. Assim pode ser 
resumida a história retratada no livro “Sala das Flores”, de 

autoria de Cilene Queiroz, que será lançado nessa quinta-feira. 
Bióloga, professora e pesquisadora, Cilene encontrou na litera-
tura um novo recomeço. Há 15 anos, um AVC (acidente vascular 

cerebral) limitou seus movimentos e sua locomoção, mas não 
sua criatividade e sua vontade de produzir, fazendo com que o 

ato de escrever se tornasse uma grande paixão. Página C1

Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel faz 
campanha para arrecadar instrumentos
A Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, que atende crianças e jovens 

em situação de vulnerabilidade na Capital, é um projeto da organização hu-
manitária Fraternidade Sem Fronteiras e está realizando uma campanha 
solidária que visa arrecadar instrumentos para atender alunos recente-
mente acolhidos. A ação pretende obter 10 violinos, 4 trompetes, 3 trom-

bones, 2 saxofones alto, 2 saxofones tenor, 2 clarinetes sib, 6 violas clássicas, 
2 contrabaixos, 4 violoncelos e 2 flautas transversais. Página C2
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A piada de que o “Palmeiras não tem Co-
pinha e não tem Mundial” começou a cair 

ontem (25), no Allianz Parque. Com futebol 
de superioridade incontestável, a equipe 
goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou o 

primeiro título da Copa São Paulo em sua 
história. Em fevereiro, o elenco profissional 
disputa o Mundial de Clubes nos Emirados 
Árabes, o sonho máximo do torcedor alvi-

verde. A final está marcada para o próximo 
dia 12. Na final da Copinha, o Palmeiras 
precisou de apenas 15 minutos para de-

cidir. Em um ritmo alucinante, balançou a 
rede três vezes (Endrick, Giovani e Gabriel 
Silva também marcaram), e o Santos não 

conseguiu nem sequer anotar a placa do ca-
minhão. Gabriel Silva voltaria a deixar sua 
marca no início do segundo tempo. Página B2

Agora, 
Palmeiras 
tem 
Copinha

O Flamengo estreia no Campeonato Ca-
rioca 2022 hoje (26), na partida contra a 

Portuguesa, às 20h35 (de MS), no Estádio 
Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro busca con-

quistar pela primeira vez o título por quatro 
anos seguidos. Ganhar quatro estaduais do 
Rio é uma façanha que Botafogo (1932, 33, 
34 e 35) e Fluminense (1906, 1907, 1908 e 
1909) já possuem. O Fla começa o torneio 
com time alternativo, planejamento que se 
tornou rotina desde 2018, e resultou em vi-
tórias. Nos últimos quatro anos, apenas em 
2019, com Abel Braga, o Flamengo iniciou a 
temporada com a equipe principal. Em 2018, 
2020 e 2021, as escalações estavam repletas 

de garotos. Página B1
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Mato Grosso do Sul 
bateu ontem (25) um 

novo recorde de casos de 
COVID-19 em apenas 24 
horas: foram 3.038 casos 

confirmados e o número já 
é considerado o maior re-

gistrado desde o começo da 
pandemia no Estado. Além 

disso, outras 14 mortes 

foram registradas pela do-
ença. A SES (Secretaria de 

Estado de Saúde) confirmou 
que esse é o maior número 
de casos confirmados em 

um único dia desde o início 
da pandemia, superando 
a marca anterior de 3.034 
infectados, que aconteceu 
no dia 9 de junho de 2021. 

O número chama a atenção 
das autoridades, já que 

na última semana a média 
móvel de casos era de 1.737 
por dia. Entre os municípios 
responsáveis pelo maior nú-
mero de notificações estão: 
Campo Grande, responsável 

por 1.720 pessoas infec-
tadas; seguido por Ponta 

Porã (182); Dourados (141); 
e Corumbá (98). A Sesau 
(Secretaria Municipal de 

Saúde Pública) aponta que 
o alto número de casos se 

deve à falta de cuidado indi-
vidual e ao relaxamento nas 
medidas preventivas obser-
vadas desde o fim do mês de 
dezembro na Capital. Página A5
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Folhapress

Valentin Manieri

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    23°   34°
Dourados      27°   37°
Corumbá                   24°             38°
Maracaju                   27°             38°
Ponta Porã                 26°             35°
Três Lagoas               24°            37°
Mundo Novo              28°   38°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



A morte não é contrário da vida, e sim 
sua conseqüência. Historicamente 
lembro que a palavra suicídio (etimo-

logicamente sui = si mesmo; -caedes = ação 
de matar) foi utilizada pela primeira vez por 
Desfontaines, em 1737 e significa morte inten-
cional autoinfligida, isto é, quando a pessoa, 
por desejo de escapar de uma situação de so-
frimento intenso, decide tirar sua própria vida

A tensão nervosa culmina nos conflitos 
intrapsíquicos que transtorna a tal ponto, que 
a morte torna-se único refúgio e a inevitável 
solução dos problemas. Acredito também que 
o o suicida tenta depositar a culpa de sua 
morte nos outros indivíduos que compõem 
seu ambiente social, principalmente nos mais 
próximos. Neste caso o suicídio funciona como 
um ‘’castigo’’. É como revidar uma agressão 
do ambiente que o envolve.   Na civilização 
romana, importante era a forma de morrer: 
com dignidade e no momento certo. Para 
os primeiros cristãos, a morte equivalia à 
libertação, pois a doutrina pregava que a vida 
era um “vale de lágrimas e pecados”. Nesse 
momento a morte surgia como um atalho ao 
paraíso. Nos séculos V e VI, nos Concílios de 
Orleans, Braga e Toledo, proibiram as honras 
fúnebres aos suicidas, e determinaram que 

mesmo aquele que não tivesse obtido sucesso 
em uma tentativa deveria ser excomungado. 
Os familiares dos suicidas eram deserdados 
e vilipendiados enfrentando os preconceitos 
sociais. Apenas na Renascença a humanidade 
dos suicidas foi reconhecida, o romantismo 
desse período forjou em torno do tema uma 
áurea de respeitabilidade.

Em outras culturas, o suicídio foi consi-
derado um ato de bravura, como quando os 
kamikazes direcionaram seus aviões-bomba 
aos contratorpedeiros americanos em Pearl 
Harbor. Em contrapartida quando buscamos 
uma solução bíblica encontramos “nenhum ho-
micida tem permanecente nele a vida eterna” 
(1 João 3.15). Getúlio Vargas na madrugada de 
24 de agosto de 1954, foi o caso clássico de sui-
cídio, com um tiro no coração, mas antes, 
escreveu uma carta na qual apresentava os 
motivos de sua atitude: “ Precisam sufocar a 
minha voz e impedir a minha ação, para que eu 
não continue a defender, como sempre defendi, 
o povo e principalmente os humildes. Sigo o 
destino que me é imposto”. 

Ressalto que somente na última semana, 
tivemos o terceiro caso de servidores ligados 
a segurança pública que teriam sido encon-
trados sem vida em Campo Grande. São 

profissões que juntamente com a saúde, tem 
sido exigidas pelas condições em que nossa 
sociedade se encontra, de forma bastante 
evidente. Essa semana atendi Stefanny 
Pereira, que graças a Deus foi possível o 
não prosseguimento, e encontra-se em re-
cuperação, uma jovem de apenas 18 anos. 
Da mesma forma como o comerciante Jus-
valter Noleto. Cito o caso de Neiton de Assis 
Alves Paiva, 38 anos, ex-guarda municipal 
foi encontrado em casa. O tenente Edison 
Henrique Yamamoto Thomaz, 31 anos, da 
Polícia Militar, foi encontrado no quarto de 
um hotel no Centro, na Avenida Calógeras 
e Viviane Jesus de Souza, de 35 anos, pa-
piloscopista. Ou seja, é cada vez mais im-
portante  contribuir para os que estão em 
volta de alguém com um problema que pra 
ele ou ela... é incalculável, de alguma forma 
agir, e entendermos que pode realmente, 
desenvolver um quadro de depressão, ou 
ir achar respostas na bebida alcoólica  ou 
nas substâncias entorpecentes; que pra 
mim é o mal do século; pois as famílias não 
conversam mais, não almoçam juntas. Não 
temos mais cadeiras nas calçadas. Acredito 
ainda, que o suicidado quer verbalizar a 
todos, que sua palavra precisa ter valor; 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:
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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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“Ocupação de leitos de UTI 
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chega à marca de 160% em MS” “Ocupação de leitos de UTI pediátrica para 

COVID-19 chega à marca de 160% em MS”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Ainda temos muito a fazer, temos tanto!

A era dos ressentimentos

Rosildo Barcellos

Gaudêncio Torquato

No campo da análise política nesses 
tempos de pandemia, alguns fenômenos 
se fazem sentir, como o aparecimento 

de uma nova cepa do populismo de direita, 
a intensificação da polarização, os vieses 
que cercam a discussão sobre liberdade de 
expressão, todos contribuindo para adensar 
uma era de ressentimentos.

Essa teia fenomenológica, exposta por 
cientistas políticos, com destaque para Francis 
Fukuyama, o famoso pregador do “fim da 
História”, conservador e especialista em re-
lações internacionais da Universidade Stan-
ford (EUA), puxa da gaveta fantasmas que 
pensávamos definitivamente mortos, como o 
totalitarismo representado pela aproximação 
ideológica entre China e Rússia.

No pano de fundo, desenha-se a decadência 
da democracia norte-americana, a maior do 
planeta. O fato é que o mundo, na percepção de 
Fukuyama, convive com a ameaça de conflitos 
nunca d’antes vistos e hipóteses aparente-
mente absurdas, como uma nova guerra civil 
nos EUA, coisa até então impensável. Pes-
quisas atestam que uma minoria significativa 
dos norte-americanos aceita a ideia de atos 
violentos contra o governo.

O professor Samuel P.Huntignton, de Har-
vard, já descrevia, em seu livro “O Choque 
das Civilizações”, uma paisagem que flagra 
o “paradigma do caos”: “quebra da lei e da 
ordem, Estados fracassados e anarquia cres-

cente, onda global de criminalidade, máfias 
transnacionais e cartéis de drogas, declínio 
na confiança e na solidariedade social, vio-
lência étnica, religiosa e civilizacional e a lei 
do revólver.” Partia do pressuposto que essa 
moldura se apresentaria no painel de duas 
civilizações em conflito, a ocidental, e a de 
feição muçulmano-fundamentalista.

Os conflitos que ameaçam a vida no planeta 
são periodicamente lembrados, aqui e ali, em 
livros, ensaios, entrevistas e documentários 
sobre os tênues limites do processo civiliza-
cional e sinais apontando para ruptura de 
seus eixos. O atual momento parece ser o mais 
sensível e instigante das últimas décadas para 
um olhar sobre as ameaças às democracias.

Nesse veio, é oportuno pinçar as promessas 
não cumpridas pelas democracias, como a 
igualdade entre as classes, a educação para 
a cidadania, a justiça para todos, o combate 
ao poder informal e invisível (os ajuntamentos 
criminosos que agem nos intestinos das orga-
nizações do Estado visível) e a transparência 
dos governos. Esse é o retrato em preto e 
branco exposto pelo filósofo Norberto Bobbio, 
em seu clássico O Futuro da Democracia.

As conquistas da ciência, os passos avan-
çados que as Nações têm dado nos últimos 50 
anos para melhorar a vida de seus cidadãos 
não tem sido suficientes para fechar as feridas 
abertas pela fome e pela miséria que assolam 
milhões de pessoas em quase todas as esferas 

do habitat terreno.     
E é nesse território nebuloso, cheio de tor-

mentas e hoje vivenciando uma das maiores 
catástrofes da história, que agem  dirigentes e 
mandatários, muitos elevados aos cargos pela 
vontade do povo, outros sustentados por um 
populismo com toques de agrado ao coração 
das massas. Infelizmente, a semente da árvore 
populista encontra áreas para se expandir 
em instantes críticos da Humanidade. As 
demandas nas áreas de alimento, moradia, 
saúde, educação, segurança, explodem, exi-
gindo dos governantes medidas para conter a 
convulsão social.

Parece exagero? Não. A Humanidade pede 
socorro. A pandemia tende a ser dominada 
pela ciência, mas os vírus que ceifam vidas 
não irão embora. Vamos conviver com eles 
por tempos. As mentiras produzem camadas 
de desinformação e ignorância. A liberdade de 
expressão ganha vieses. No afã de perpetuar 
seus mandos, governantes usam de artima-
nhas e dribles, manobrando com recursos e 
floreios para ganhar o aplauso das ruas. Tal 
conjunto de mazelas acaba sendo um corrosivo 
poderoso que fragiliza os corpos democráticos.

A ciência, negada por alguns, continuará 
sua trajetória de descobertas. Trata-se da 
luz no fim do túnel, a esperança dos povos, 
a argamassa para construção dos dutos civi-
lizatórios. Mas não podemos e não devemos 
permitir que seja usada para beneficiar os 

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político – 

Twitter@gaudtorquato
Mais análises no blog www.observatoriopolitico.org

Articulista 

Comerciantes de bairros da periferia 
de Campo Grande ouvidos nesta se-
mana pelo jornal O Estado afirmam 

que as duas altas dos combustíveis em 
menos de um mês neste início de ano já 
estão chegando às prateleiras, encarecendo 
o preço de produtos diversos, no efeito 
dominó que atinge primeiro o custo do 
frete. Em consequência, isso acaba também 
freando o consumo, já que a população que 
não integra a minoria de privilegiados não 
tem aumentos em seus ganhos que acompa-
nhem a inflação e acaba obrigada a cortar 
despesas.

Além dos combustíveis, as crises hí-
drica e energética e o aumento do preço 
da conta de luz e do gás sentidos durante 

todo o ano passado impõem um sacrifício 
grande para os brasileiros, especialmente 
os mais pobres. Uma pesquisa do Ipec 
(Inteligência em Pesquisa e Consultoria), 
contratada pelo iCS (Instituto Clima e So-
ciedade), feita em novembro apontou que 
o gasto com gás e energia elétrica já com-
promete metade ou mais da renda de 46% 
das famílias brasileiras, sendo que 10% 
comprometem quase toda a renda familiar 
com esses gastos, 12% mais da metade da 
renda familiar e 24% a metade da renda. 
Para pagar a conta de luz ou comprar gás, 
quatro em cada dez brasileiros (40%) dimi-
nuíram ou deixaram de comprar roupas, 
sapatos e eletrodomésticos. E nada menos 
do que 22% diminuíram a compra de ali-

mentos básicos para garantir a energia 
em suas casas. Além disso, 14% deixaram 
de pagar contas básicas como as de água.

Nestes tempos de “apertar o cinto”, 
ouvimos ontem (25) o superintendente da 
Procon de Mato Grosso do Sul, Marcelo 
Salomão, que deu as seguintes dicas ao 
consumidor:

“Primeiro: focar no produto que você 
tem interesse. Não sair comprando ale-
atoriamente. Ter planejamento naquilo 
que você quer comprar. Se for fazer uma 
compra em supermercado, fazer uma 
lista daquilo que você necessita para ter 
foco para não comprar supérfluos, não 
comprar o que não precisa e não gastar 
o que não tem.

Segundo, pesquisar preços. Pesquisa é 
fundamental pra economia do orçamento 
doméstico do consumidor. Aumentaram 
muito os produtos em razão da alta dos 
combustíveis, portanto o consumidor, se 
pesquisar, vai economizar. E vai fazer com 
que o que está oferecendo produto mais 
caro venda menos e corrija seus preços 
para baixo, em razão da lei de mercado.

Terceiro: verificar se o produto está no 
prazo de validade, guardado no espaço 
ideal, se a embalagem não está dafini-
fica. E muito cuidado com divergência 
de preços. O que está na gôndola deve 
estar no caixa. Há muitas divergências 
de preços, tanto nos grandes estabeleci-
mentos, como nos pequenos.”

A inflação nossa de cada dia e dicas da Procon-MS

donos do poder. E jamais usada como ferra-
menta para atiçar a política de ressentimentos, 
como a que se vê, por exemplo, na defesa/
ataque aos processos identitários. Inventam-
-se, até, figuras estrambóticas, como essa do 
“racismo reverso”, que acirram ânimos de 
comunicadores e intelectuais. Que os palan-
ques eleitorais em nossas plagas abriguem 
um discurso de bom senso.

precisa de atenção, claro, como todos nós! 
Por isso nunca esqueça do seu próximo,de 
responder as mensagens, assim que puder e  
de agradecer pelo que fazem por nós, (isso 
mesmo: não ser ingrata nem egoísta)...isso 
faz uma diferença incomensurável:acredite !
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Justiça

Tornozeleira

Indefinido
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POLÍTICA

Procurador não antecipou 
se deverá disputar cargo 

eletivo em 2022

Em reunião com deputados, Alan Guedes 
traça planos para investir recursos federais

Ação sobre salário de Moro gera 
divisão na campanha do ex-juiz

STF determina 
prisão domiciliar 
para Roberto 
Jefferson

Harfouche diz 
que candidatura 

conservadora pode 
surgir em MS

Sergio Harfouche 
disputou eleições em 
2018 e 2020 e foi 

bem votado nas duas 
oportunidades

Divulgação/Prefeitura Durados

 Valter Campanato/Agência Brasil
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Sem debates
Empenhado em sair de um incômodo quarto lugar nas pes-

quisas, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse que está estudando 
com sindicatos uma “nova geração” da Reforma Trabalhista que 
leve em conta novas atividades, o home office, etc. “Mas nunca 
a direção pode ser a precarização do trabalho, como essa que 
foi feita”, afirmou. Em entrevista à Band News, ele também 
prometeu acabar com a “dolarização da Petrobras”, fez acenos 
à Rede de Marina Silva e ainda acusou o presidente Bolsonaro 
(PL) e o ex-presidente Lula (PT) de estarem “combinando” fugir 
dos debates eleitorais.

Orçamento
Os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento 

da União foram, na avaliação de especialistas, escolhas estri-
tamente eleitorais. Enquanto o orçamento secreto e o fundo 
eleitoral foram mantidos inalterados, a fim de garantir o apoio 
da base aliada, o INSS sozinho sofreu um corte de R$ 1 bilhão.

Orçamento 1
O apoio à Educação Básica perdeu R$ 379,8 milhões, e os 

hospitais universitários, importantes no combate à pandemia, 
terão menos R$ 100 milhões. “Do ponto de vista político, Bolso-
naro escolheu um lado e isso é muito claro”, diz a professora de 
Economia do Insper Juliana Inhasz. Outra sinalização política 
foi a manutenção a verba de R$ 1,7 bilhão para reajuste de ser-
vidores, incialmente apenas para a área de segurança.

‘Centrão’
O texto sancionado por Bolsonaro cortou os investimentos 

federais ao menor nível da história, R$ 42,3 bilhões. O valor total 
do Orçamento é de R$ 4,73 trilhões, sendo R$ 1,88 trilhão para o 
refinanciamento da dívida pública federal. O governo priorizou 
recursos como o Auxílio Brasil (R$ 89,1 bi), além de blindar o 
fundo eleitoral e as verbas do RP-9, o célebre orçamento secreto. 
Além disso, há a previsão de R$ 1,7 trilhão para o teto de gastos. 
Do total de investimentos para 2022, 40% serão controlados pelo 
Congresso Nacional – leia-se, o “centrão”.

Dificuldade
Por falar em “centrão”, a migração de Sergio Moro do Po-

demos para o mais rico e estruturado União Brasil parece bater 
água e não vai ser tão simples. A ala PSL do futuro partido é en-
tusiasta da candidatura do ex-ministro, mas os caciques do DEM 
são contra. ACM Neto quer disputar o governo da Bahia, onde o 
eleitorado petista é muito forte, e Ronaldo Caiado, que busca a 
reeleição em Goiás, ainda tem muitos eleitores em comum com 
o presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois temem a alta rejeição 
de Moro entre os dois grupos.

Vingança
Os líderes evangélicos ainda não esqueceram o boicote do pre-

sidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), à indicação de André Mendonça 
ao STF. E preparam uma vingança. Eles querem que a ministra 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, saia 
candidata ao Senado pelo Amapá este ano, de forma a impedir a 
reeleição de Alcolumbre. Em redes sociais, ela reagiu bem à ideia.

Mais energia
A senadora Simone Tebet (MDB) disse ao jornal O Estado que 

os elogios do colega Tasso Jereissati (PSDB) e a indicação de 
que ela é a pessoa mais preparada para assumir a Presidência 
da República lhe deram mais energia. “Fiquei muito feliz com a 
fala do senador Tasso Jereissati sobre o meu nome ser o melhor 
para representar o centro democrático. Só me dá mais energia e 
coragem para percorrer o Brasil, ouvindo as demandas do nosso 
povo e falando dos nossos principais problemas e soluções. Tasso 
tem uma trajetória política de grande homem público e ter o seu 
apoio declarado é muito positivo.”

Vereador preso
O vereador Diego Cândido Batista, o “Diego Carcará”, foi 

preso por agredir a esposa e a enteada, de 12 anos, na noite de 
domingo (23), em Fátima do Sul. A vítima disse que apanhou 
com chineladas na cabeça. O vereador teria ingerido bebida al-
coólica durante passeio com a família em Dourados e, ao chegar 
à residência, brigou com a esposa, após deixar o filho do casal 
cair no chão. Ele foi detido e ficou em silêncio na Delegacia. Já 
a mulher pediu medidas protetivas.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

O procurador Sergio Har-
fouche (sem partido) disse, ao 
jornal O Estado, que na eleição 
deste ano ainda pode surgir 
em Mato Grosso do Sul uma 
candidatura da ala conserva-
dora. Ele prefere não divulgar 
se entra em disputa política, 
porque a legislação eleitoral 
exige o cumprimento de desin-
compatibilização do cargo seis 
meses antes da data da eleição, 
que ocorre em 2 de outubro. 

O procurador afirma que só irá 
comentar sobre o futuro político 
no fim de março. “Eu não posso 
antecipar nada, enquanto não me 
desincompatibilizar do cargo. Por 
conta das campanhas anteriores 
e é muito difícil não ser abordado 
pelas pessoas perguntando se 
disputo ou não. Mas não antecipo 
nada neste momento.” 

Harfouche afirma que Mato 
Grosso do Sul é um Estado 
conservador, e por isso pode 
haver representantes na disputa 
eleitoral. “As pessoas podem 
se surpreender com candida-
tura conservadora. O Estado 
é conservador. Falando em fi-
guras políticas atuais, temos 
um grande exemplo e que não 
envergonhou nosso Estado que 
é a ministra Tereza Cristina. 
Ela vem trabalhando ao lado 

do presidente Jair Bolsonaro e 
fazendo um bom papel. É um 
dos exemplos de fortalecimento 
desse direcionamento.”

Ele cita que mesmo com uma 
campanha “simplória e modesta” 
foi bem votado, na eleição de 
2018, quando enfrentou políticos 
na ativa e tentou cargo no Se-
nado. Harfouche disputou pelo 
PSC e teve 292.301 votos. “Eu fui 
o 2º mais votado para Senado em 
Dourados e Três Lagoas. E tudo 
isso em campanha sem dinheiro 
e sem apoio do partido.”

Na campanha de 2020, ele 
saiu candidato a prefeito de 
Campo Grande pelo Avante. O 
procurador foi o segundo mais 
votado da cidade com 48.094 
votos. Porém, teve os votos anu-
lados após terminar a candida-
tura indeferida e disputar sub 
judice. Ele cita que foi uma cam-
panha solitária, isolada, enfren-
tando 14 candidatos, somado ao 
prefeito Marquinhos Trad (PSD) 
que estava em exercício. 

Sobre toda essa situação, 
Harfouche diz que a decisão de 
indeferimento da candidatura 
prejudicou a campanha, e indica 
que parte da imprensa e até 
outros candidatos contribuíram 
com o resultado. Além disso, 
Harfouche afirma que lutou 
contra campanhas milionárias 
tendo uma das campanhas mais 

baratas e sem tempo de TV.
“A lei me autorizou a disputar 

a eleição, mas depois o Tribunal 
Regional Eleitoral não aceitou a 
candidatura e o que havia sido 
decidido lá em 2018 quando eles 
deferiram foi mudado em 2020. 
Por causa de mil votos eu não fui 
para o segundo turno. Hoje, eu 
encontro pessoas na rua e elas 
dizem que iam votar em mim e 
após a divulgação por parte da 
imprensa marrom, de que meus 
votos seriam anulados, muita 
gente não foi às urnas. Tiveram 
dois candidatos também, que 
inclusive divulgaram essa fake 
news para prejudicar. Hoje, eu 
creio que se tivesse tido votos 
suficientes, e fosse para o se-
gundo turno, a Justiça não anu-
laria meus votos. Poderia até 
anular a eleição, mas não seria 
daquela forma porque eu seria 
um candidato páreo a disputar.”

Cenário nacional
O procurador fez análise 

sobre o cenário político na-
cional. Ele que é apoiador do 
presidente Jair Bolsonaro cita 
que o ex-juiz Sergio Moro (Po-
demos) não tem chances de 
chegar ao segundo turno.

“Acho que é um grande erro. 
E o Moro sabe disso. O problema 
é que ele saiu da magistratura 
para dar mais força à Lava 

Jato e não conseguiu. Ao invés 
de ele esperar e se ajustar para 
aguardar o momento certo da 
vaga no Supremo, ele fez o que 
fez. Ele nunca deixou de ser juiz 
e não entendeu o lugar dele na 
hierarquia presidencial. Ainda 
considero o Moro um grande 
nome para ocupar assento no 
STF, mas para presidente não.”

O procurador indica que 
o ex-juiz não consegue se 
firmar como terceira via, e 
que as críticas ao presidente 
Bolsonaro são jogadas de 
marqueteiros. “Ele é odiado 
pelos petistas e não é reco-
nhecido pelos conservadores. 
E não tem chance alguma.” 

Para o procurador, o pre-
sidente Jair Bolsonaro será 
reeleito em primeiro turno, 
vencendo o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Cenário estadual
Sobre o cenário estadual e 

em relação aos pré-candidatos a 
governo, que já se apresentam à 
população, Harfouche destaca o 
que pensa em poucas palavras.

“Aqueles que já exerceram 
mandatos como administra-
dores e gestores mostraram à 
população a que vieram e já 
mostraram os seus serviços e 
desserviços. É só avaliar o índice 
de rejeição de cada um.”

Durante reunião com os de-
putados federais Beto Pereira 
(PSDB) e Vander Loubet (PT), 
no último fim de semana, o 
prefeito de Dourados, Alan 
Guedes (PP), disse que vai co-
meçar a execução dos projetos 
que preveem investimentos 
de R$ 25 milhões, destinados 
ao município por meio de 
emendas federais articuladas 
pela bancada federal no ano 
de 2021. Segundo o prefeito, os 
valores já estão empenhados e 
serão usados para drenagem, 
asfalto e obras de infraestru-
tura na cidade.

Beto Pereira e Vander 
Loubet mostraram entu-
siasmo com o fato de cola-
borar com o desenvolvimento 
de Dourados. Alan Guedes 
também esteve reunido com 
a senadora Simone Tebet no 
fim de semana.

“Avançamos muito em 2021 
na obtenção de recursos fede-
rais para Dourados, graças 
ao importante trabalho ar-
ticulado da nossa bancada 
federal. Agradeço aos parla-
mentares que estão represen-
tando os interesses de Dou-
rados e trazendo recursos 
para as demandas da nossa 
cidade, que resultam em in-
vestimentos que vão melhorar 
ainda mais a vida da popu-
lação douradense. E isso tudo 
é mérito do bom relaciona-
mento que temos com toda 
bancada federal. Esse resul-
tado só está sendo possível 
graças à atenção e ao carinho 

Agência Brasil

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre de 
Moraes determinou, na noite de 
segunda-feira (24), que Roberto 
Jefferson passe a cumprir prisão 
domiciliar. O político estava preso 
no Rio de Janeiro desde agosto.

A defesa de Jefferson, que 
ocupava a presidência do PTB, 
alegou problemas de saúde e risco 
de morte. O ex-deputado teve 
um quadro de infecção respi-
ratória semelhante à COVID-19 
na semana passada. Essa não 
foi a primeira vez que o político 
teve complicações de saúde e foi 
levado, temporariamente, para 
exames fora do presídio.

No despacho que determina a 
transição da prisão para regime 
domiciliar, Alexandre de Moraes 
citou trechos do Código de Pro-
cesso Penal, que prevê o benefício 
para pessoas “extremamente de-
bilitadas por motivo de doença 
grave”.

Roberto Jefferson 
fala à imprensa no 
Palácio do Planalto

que cada deputado e senador 
tem com a nossa cidade”, 
disse o prefeito.

O deputado federal Beto 
Pereira ressaltou que a 
bancada tem um apreço 
especial por Dourados, se-
gundo maior município do 
Estado. “A bancada federal 
tem olhado por Dourados 
e o município não está de-
sassistido. No ano passado 
foram empenhados recursos 
para o aeroporto, para a Po-
lícia Rodoviária Federal de 
Dourados, para a travessia 
urbana, para a UEMS, entre 
outros. Tem recurso de toda 
ordem investido na cidade”, 
afirma o deputado federal 
Beto Pereira.

Já o deputado federal 
Vander Loubet destacou 

a importância da cidade 
para a região sul do Estado. 
“Temos priorizado Dou-
rados em nosso mandato, 
até por tudo que a cidade 
representa para a região 
sul de MS. A maioria dos 
municípios menores acaba 
recorrendo a Dourados em 
todas as áreas, como na 
saúde, no comércio na hora 
das compras, e nós parla-
mentares temos essa visão 
e compreensão da neces-
sidade de estarmos contri-
buindo com o desenvolvi-
mento de Dourados. A ci-
dade recebeu pela primeira 
vez uma emenda no valor de 
R$ 25 milhões, que é fruto 
do trabalho e da articulação 
da bancada de MS”, ressalta 
Vander. (RSC)

Prefeito de Dourados 
reunido com os 

deputados federais 
Beto Pereira (esq.) e 

Vander Loubet

Fábio Zanini/Folhapress

O processo do Tribunal de 
Contas da União sobre a atu-
ação de Sergio Moro (Podemos) 
na empresa Alvarez & Marsal 
gerou a primeira cisão mais 
séria na sua pré-campanha.

Parte dos aliados avalia que 
seria melhor revelar os valores 
recebidos o quanto antes, algo 
que o ex-juiz, por enquanto, 
tem resistido a fazer. Ele diz 
confiar nos precedentes do 
STF que barram a divulgação 
desse tipo de informação.

Mas há também os que 

acham que ceder agora pode 
mostrar fraqueza e medo da 
continuação da apuração.

Os apoiadores concordam 
que o processo é parte de 
disputa política que pretende 
tumultuar a candidatura de 
Moro, ainda por causa de sua 
atuação na Lava Jato.

Esse argumento é utilizado 
por quem é contra a divul-
gação das informações. No 
entendimento deles, mesmo 
após a revelação dos salá-
rios, seus adversários encon-
trariam outra situação para 
desgastar o pré-candidato.
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Unificação

Luto

Escritor recebeu o diagnóstico de COVID-19 no dia 15 de janeiro

Eleições municipais de 2024 são entrave 
para criar federação entre PT e PSB

Morre aos 74 anos Olavo de 
Carvalho, guru do bolsonarismo

Vivi Zanatta/Folhapress

Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB-MG, sobre a intenção de Doria de 
ignorar Aécio Neves ao iniciar sua campanha presidencial no estado

Sugiro a ele conhecer o manual 
da política mineira, em cujo 
primeiro capítulo condena-se a 
presunção e a prepotência

Rachou
O processo do TCU sobre a atuação de Sergio Moro 

(Podemos) na empresa Alvarez & Marsal gerou a primeira 
cisão mais séria na sua pré-campanha. Parte dos aliados avalia 
que seria melhor revelar os valores recebidos o quanto antes, 
algo que o ex-juiz por enquanto resiste a fazer, confiando nos 
precedentes do STF que barram a divulgação desse tipo de 
informação. Mas há também os que pensam que ceder agora 
pode mostrar fraqueza e medo do prosseguimento da apuração.

Calma
Moro tem dito a pessoas próximas que deve aguardar o 

momento oportuno para tomar uma decisão, mas que ela não 
deve demorar.

Holerite 
Adversários apontam contradição entre a atitude do ex-juiz 

agora e a de quando ele chefiava a Lava Jato. Em 2016, o então 
magistrado quebrou sigilos do ex-presidente Lula (PT) e de sua 
empresa de palestras para saber quem o remunerava.

Luz do sol
Além disso, como juiz, o hoje pré-candidato fazia referências 

frequentes à transparência. Usou esse argumento, por exemplo, 
quando divulgou conversa entre Lula e Dilma e levantou o sigilo 
da delação de Antonio Palocci. “Publicidade e transparência são 
fundamentais para a ação da Justiça”, disse.

Ultimato 
Investigadores nas esferas cível e criminal que apuram 

discurso de ódio e desinformação não veem muita saída além 
do bloqueio do Telegram no Brasil. O aplicativo é alvo do TSE 
e está na mira ainda de Polícia Federal e Ministério Público 
Federal.

sem saída 
 A empresa sequer estabelece contato com as autoridades 

brasileiras, o que torna inviável aplicar multas ou fazer 
recomendações. Nesse cenário, a opção seria bloquear o 
Telegram até que a empresa passe a dialogar.

Até tu? 
 As críticas do ex-ministro Ricardo Vélez (Educação) a Jair 

Bolsonaro e o apoio a Sergio Moro surpreenderam aliados 
do presidente. Além de olavista de primeira hora, ele teve 
entre seus assessores na pasta Silvio Grimaldo, hoje um dos 
auxiliares mais próximos do filósofo e guru.

Zerado 
 O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai 

aproveitar o aniversário de São Paulo nesta terça (25) para 
fazer um checkup completo no Hospital Albert Einstein. Ele 
quer estar pronto para iniciar imediatamente viagens de pré-
campanha assim que deixar o cargo, em 31 de março.

Incompatível
A Igreja Universal do Reino de Deus publicou texto em seu 

site nesta segunda (24) em que afirma que não é possível ser 
cristão e de esquerda. A igreja é apoiadora de Jair Bolsonaro 
(PL), a despeito de atritos recentes.

Desagregadora 
O texto aponta contraposições entre os modos de pensar 

dos cristãos e dos esquerdistas, passando por itens como 
família, formas de governar, crença e unidade. O texto diz que a 
esquerda prega contra o “casamento convencional” e incentiva 
“a liberdade do uso de drogas”.

Outros tempos 
Em eleições anteriores, a Universal apoiou governos do 

PT, inclusive indicando um de seus principais líderes, Marcelo 
Crivella, como ministro da Pesca da presidente Dilma Rousseff.

Método
Coordenador no Fórum dos Governadores, Wellington Dias 

(PT-PI) diz que a proposta do governo Bolsonaro de incluir 
o ICMS, um tributo estadual, na PEC para reduzir o preço 
dos combustíveis é mais uma tentativa de transferência de 
responsabilidade.

Fórmula 
Dias defende a criação do Fundo de Equalização dos 

Combustíveis, que tramita no Senado, composto por royalties, 
participação especial, taxação sobre exportação de petróleo e 
distribuição de lucros e dividendos da Petrobras. Com isso, diz 
ele, o litro da gasolina cairia de R$ 7 para R$ 5.

Lista 
Aliados de Jair Bolsonaro em SP criticaram o prefeito de São 

Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que anunciou na quinta 
(20) a intenção de enviar ao Ministério Público a relação de 
estudantes não vacinados contra a Covid-19.

Folhapress

O escritor Olavo de Carvalho, 
guru bolsonarista, morreu na 
noite de segunda-feira (24), 
aos 74 anos, na região de Rich-
mond, na Virgínia (EUA), onde 
estava hospitalizado.

A morte foi anunciada pela 
família nos perfis oficiais do 
escritor nas redes sociais. Foi 
também confirmada à “Folha 
de S.Paulo” pelo cineasta Josias 
Teófilo, próximo a Olavo.

Olavo recebeu o diagnós-
tico de COVID-19 no dia 15 de 
janeiro, segundo administra-
dores do grupo do Telegram 
que reúne os seguidores do 
ideólogo bolsonarista.

A mensagem sobre o diagnós-
tico da doença foi compartilhada 
depois de Olavo ter cancelado 
por duas semanas consecutivas 
as lives que transmite para os 
assinantes pagos de seu curso 
on-line de filosofia.

O escritor deixa a mulher, 
Roxane, 8 filhos e 18 netos.

Nascido em Campinas (SP) 
em 1947, interessou-se por fi-
losofia desde a adolescência. 
Nunca teve uma carreira aca-
dêmica formal, o que o levou a 
ser acusado por detratores, ao 
longo da vida, de não merecer 
ser chamado de filósofo.

A partir do momento em que 
se desiludiu com a esquerda, 
passou a dedicar-se à descons-
trução do mais importante for-
mulador do socialismo cientí-
fico, Karl Marx.

A partir da segunda metade 
da década de 1990, os escritos 
de Olavo se tornam mais po-
líticos, e seus livros ganham 
popularidade na medida em 
que a maré ideológica começa 
a virar para a direita.

A onda conservadora que 
levou ao impeachment de 
Dilma Rousseff, em 2016, e à 
eleição de Bolsonaro dois anos 
depois, definiu Olavo como seu 
farol ideológico.

Olavismo, olavista e olavete 
passaram a ser termos de uso 
corrente, da mesma forma que 
lulismo ou malufismo já foram.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) publicou sua homenagem 
nas redes sociais. “Nos deixa 
hoje um dos maiores pensa-

Folhapress

Além das divergências sobre 
os palanques estaduais deste ano, 
as eleições municipais de 2024 
têm representado um entrave nas 
negociações para que se concre-
tize a federação entre PT e PSB.

Em 2020, por exemplo, ambos 
os partidos estiveram na mesma 
coligação em apenas 2 das 26 ca-
pitais do país e formaram chapa 
conjunta em somente 1 delas.

Caso decidam se federar, 
porém, as siglas serão obri-
gadas a caminhar juntas nas 
mais de 5.500 cidades do país 
daqui a dois anos. A engenharia 
política a ser montada para 
que isso ocorra sem maiores 
intercorrências, na visão de di-
rigentes petistas e pessebistas, 
é praticamente impossível.

Parte das duas legendas está 
empenhada em se unir e formar 
uma chapa em 2022.

A ideia é filiar o ex-gover-
nador Geraldo Alckmin ao PSB 
para indicá-lo a vice do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e formar uma federação. 

Disputas sobre eleições esta-
duais, porém, têm dificultado a 
evolução das negociações.

Como pano de fundo dessas 
arestas imediatas está 2024. A 
avaliação é que a dificuldade 
para encontrar consensos nos 
estados do país neste ano será 
ainda maior no pleito municipal.

Em São Paulo, por exemplo, 
a disputa de 2024 tem chance de 
seguir o mesmo rumo da de 2022: 
ambos os partidos querem estar 
na cabeça de chapa. A depu-
tada federal Tabata Amaral, por 
exemplo, filiou-se ao PSB com a 
expectativa de se lançar à prefei-
tura da capital daqui a dois anos.

Em Pernambuco, os dois par-
tidos protagonizaram uma briga 
duríssima em 2020 que, para 
muitos, é irreconciliável.

Naquele ano, a eleição dividiu 
a família do ex-governador Mi-
guel Arraes. Sua neta e atual 
deputada federal Marília Arraes 
(PT) foi derrotada por outro 
herdeiro da família, o primo e 
atual prefeito do Recife, João 
Campos (PSB).

Além da capital pernambu-

cana, o PSB é o partido que 
comanda o maior número de 
cidades no estado, 53 ao todo.

O PT tem apenas 5 prefei-
turas, mas dirigentes da legenda 
planejam ampliar esse número 
e dizem acreditar que, se Lula 
vencer as eleições, poderá 
ajudar a alavancar a força da 
sigla em 2024, o que, inevitavel-
mente, criaria conflitos com os 
socialistas.

Mais estados
No Rio de Janeiro, ambas as 

siglas não estiveram juntas em ne-
nhuma das últimas duas eleições.

Também tem pesado a 
pressão de setores do PSB do 
Sul e Sudeste que são mais 
distantes do PT e que haviam 
se afastado em definitivo do 
partido depois do impeachment 
de Dilma Rousseff (PT).

Uma das principais estraté-
gias de Eduardo Campos nas 
eleições presidenciais de 2014 foi 
atrair políticos conservadores à 
legenda para se descolar do PT.

Em Santa Catarina, por 
exemplo, um ano antes do pleito 

daquele ano, ele filiou à sigla o 
grupo de Paulo Bornhausen, filho 
de Jorge Bornhausen, um nome 
histórico da direita brasileira.

Mesmo com a morte de 
Campos, o PSB seguiu a estra-
tégia dele e se manteve distante 
do PT depois da reeleição de 
Dilma. No segundo turno de 
2014, por exemplo, a maior parte 
do partido apoiou Aécio Neves 
(PSDB) contra a petista.

O apoio partiu do PSB de Per-
nambuco, que é o mais influente 
na sigla. Como o PT e o ex-presi-
dente Lula mantiveram grande 
popularidade no Nordeste, essa 
parte da sigla voltou à estratégia 
original de se aproximar do Par-
tido dos Trabalhadores.

Já em 2018 os pessebistas 
pernambucanos foram os prin-
cipais responsáveis pelo mo-
vimento do partido de ficar 
neutro nas eleições em vez de 
apoiar Ciro Gomes (PDT), o que 
beneficiou Fernando Haddad. 
Mas como o PT seguiu com 
grande rejeição no Sul e no 
Sudeste, esse movimento não 
se estendeu.

O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) decretou 
luto oficial de um dia 
pela morte do escritor 
Olavo de Carvalho, guru 
do bolsonarismo seguido 
por diversos aliados do 

presidente.
O decreto de luto oficial 

foi publicado em edição 
extra do Diário Oficial 
da União. Na lei, não há 
nenhum parâmetro sobre 
quais figuras devem ou 

não receber luto oficial. 
O decreto que versa sobre 
o tema diz que o governo 
poderá decretar luto 
“no caso de falecimento 
de autoridades civis ou 
militares”, até três dias.

Bolsonaro decreta luto oficial de um dia com a morte

O escritor Olavo 
de Carvalho, um 
dos principais 
representantes do 
conservadorismo 
brasileiro 

dores da história do nosso país, 
o filósofo e professor Olavo Luiz 
Pimentel de Carvalho. Olavo foi 
um gigante na luta pela liber-
dade e um farol para milhões de 
brasileiros”, escreveu.

O governo federal, por meio de 
uma nota assinada pela Secom 
(Secretaria de Comunicação da 
Presidência) e pela Secretaria 
de Cultura, lamentou a morte de 
Olavo, a que chamou de “intran-
sigente defensor da liberdade”.

O texto traz ainda citações 
do guru por nomes como Paulo 
Francis, Ives Gandra Martins e 
Jorge Amado. Em outros mo-
mentos, Olavo já havia citado 
que o autor baiano teria dito 
que ele tem “reconhecida com-
petência na área da filosofia”.

A nota da Secom é bastante 
incomum. No Twitter do órgão 
da Presidência, lamentou-se, no 
ano passado, o ataque a uma 
creche no Rio Grande do Sul, 
que teve como vítimas três bebês 
e duas mulheres. Em outra opor-
tunidade, repostou uma publi-

cação da Secretaria de Cultura, 
lamentando a morte da cantora 
sertaneja Marília Mendonça.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, admitiu 
as diferenças de opiniões entre 
eles, mas falou em lacuna com a 
morte de Olavo.

“Independentemente da di-
ferença de opinião, o desapare-
cimento do professor Olavo de 
Carvalho deixa uma lacuna no 
pensamento brasileiro. Defensor 
intransigente da liberdade e 
livre iniciativa, fundamentos 
da democracia, ele sustentou 
valores conservadores caros à 
nossa sociedade.”

Em dezembro, Olavo de Car-
valho afirmou nas redes sociais 
que iria votar em Bolsonaro por 
falta de opção.

Antes aliado de primeira 
hora e tido como ideólogo do 
governo, o escritor se tornou crí-
tico do presidente. Em recentes 
publicações, ele disse que Bol-
sonaro falhou na briga contra o 
que chama de comunismo.

Também pelas redes, Olavo 
afirmou no ano passado que 
Bolsonaro é o melhor candidato. 
“O problema é que, na situação 
calamitosa a que chegamos, isso 
não basta”, declarou.

Um dos filhos do presidente, 
o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos), também fez 
uma homenagem ao escritor.

“Grande foi a sua influência 
em nossas vidas, não apenas em 
política, mas também através 
de ensinamentos valorosos e 
inúmeras amizades geradas 
por convergência de valores. 
Muitas lições e até mesmo crí-
ticas (sempre com a melhor 
das intenções) nos ajudaram a 
refletir e crescer”, escreveu.

O deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL), outro filho do 
presidente, disse que os ensina-
mentos de Olavo de Carvalho vão 
permanecer por muito tempo.

“Muito triste perder esse gi-
gante. Nunca vamos esquecê-
-lo”, afirmou Arthur Weintraub, 
ex-assessor da Presidência.
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COVID-19Pandemia

Saúde

Com 3.038 novos infectados em 24 horas, SES 
destaca que planeja abrir novos leitos hospitalares

Sesau amplia teleatendimento 
para pacientes da Capital

Novo lote com mais de 85 mil doses pediátricas 
chega hoje ao Estado, enquanto vacinação ‘patina’ 

MS registra maior número 
de casos de COVID-19 
desde início da pandemia

Boletim 

H3N2

Clara Rockel 

Como forma de facilitar o 
acesso da população ao aten-
dimento médico em casos de 
suspeita de gripe ou COVID-19, 
a prefeitura reforçou ontem 
(25) a equipe responsável pelo 
serviço de teleatendimento. A 
equipe, que antes era formada 
por 8 pessoas, dobrou de ta-
manho, contando agora com 
16 profissionais multidiscipli-
nares, sendo 4 deles médicos. 
O objetivo dessa ampliação 
é desafogar o atendimento 
presencial nas unidades de 
saúde, que nos últimos dias 
têm sido demasiadamente 
procuradas pela população 
apresentando sintomas gri-
pais. Assim, o paciente com 
sintomas respiratórios pode 
ser orientado e devidamente 
encaminhado pelos profissio-
nais, sem correr o risco de ser 
contaminado ou transmitir a 
doença ao ir presencialmente 
até uma unidade de saúde. 
Apenas em janeiro, o serviço 
já realizou cerca de 9 mil aten-
dimentos, e a expectativa é de 
que esse número dobre nas 
próximas semanas.

Em todo o país, Campo 
Grande foi uma das primeiras 
cidades a implementar o ser-
viço, ainda em março de 2020. 
Toda a estrutura tecnológica, 
ferramentas e protocolos uti-
lizados foram próprios, na 
época elaborados em tempo 
recorde.  “A intenção do ser-
viço é garantir o acesso do 
paciente ao serviço de saúde, 
mesmo que de forma remota, 
otimizando assim a assis-

tência prestada”, afirmou o se-
cretário municipal de Saúde, 
José Mauro Filho. Conforme 
o secretário, esse modelo 
de atendimento foi adotado 
em grandes centros do país, 
sempre com resultados muito 
positivos. Conforme a fala do 
chefe da pasta, é natural que 
a pandemia tenha imposto 
restrições e cuidados neces-
sários, fazendo com que a 
população evite buscar as uni-
dades de saúde. “Essa é uma 
ferramenta muito importante 
para dar a esses pacientes 
uma orientação adequada”, 
completa o secretário. 

SERVIÇO: Para ser atendido nessa 
modalidade, o paciente deve ligar 
no número 2020-2170, e escutar 
a gravação com orientações 
explicativas sobre o serviço. O 
primeiro contato será feito com 
um profissional responsável por 
colher o histórico da pessoa, 
a partir de um questionário 
preestabelecido. Em seguida, 
o paciente será encaminhado 
para o atendimento médico, que 
recomendará a conduta mais 
assertiva com base no histórico 
colhido. O telefone funciona 
todos os dias, incluindo sábados, 
domingos e feriados, das 7h às 
19h. Além do atendimento a 
casos suspeitos, o serviço também 
está disponível para tirar dúvidas 
sobre o processo de imunização 
contra a COVID-19. O sistema foi 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Campo Grande por meio da Agetec 
(Agência Municipal de Tecnologia 
da Informação e Inovação) e com 
o apoio técnico da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Até o momento, 405.767 casos foram confirmados 
no Estado, sendo que 379.527 já estão recuperados. 
Dos casos ativos, 16.191 cumprem isolamento 
domiciliar, 241 estão hospitalizados, com 153 
pacientes em leitos clínicos e outros 88 em leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Quanto aos 14 novos óbitos, as vítimas tinham 
entre 44 e 99 anos e faleceram desde a última sexta-
feira (22). Os dados foram contabilizados e incluídos 
no sistema ontem (25). Vale lembrar que, desde o 
início da pandemia, 9.808 faleceram em razão da 
doença no Estado.

O Estado também confirmou mais três mortes pela 
nova variante da influenza. O total de óbitos chegou 
a 54 e o de pessoas infectadas a 334, na data de ontem 
(25). As vítimas eram de Aquidauana, Anastácio e 
Campo Grande, e tinham entre 65 e 90 anos.

e abertos, orientações preven-
tivas, barreiras sanitárias no 
aeroporto e na rodoviária, de-
sinfecção de ruas e terminais. 
Por fim, “reiteramos a orien-

tação para que a população 
reforce as medidas de proteção 
e se vacine, pois somente assim 
será possível reduzir a propa-
gação do vírus”, concluiu.

Equipe está formada 
por 16 profissionais, 
incluindo 4 médicos 
para os atendimentos

Reprodução/PMCG

Até o momento, em 
Campo Grande 10 mil 
crianças receberam a 
dose de proteção 

Valentin ManieriClara Rockel

Novos lotes de imunizantes 
pediátricos chegaram a Mato 
Grosso do Sul ontem (25), no 
fim da tarde. Segundo infor-
mações da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), um voo 
pousou do aeroporto inter-
nacional carregando 59.620 
doses de vacinas para o Es-
tado, divididas entre Coro-
naVac e Pfizer infantil. Hoje, 
a previsão é de que haja o 
recebimento de mais 26.500 
doses da Pfizer, no período 
da manhã. No total, o Estado 
deve ter cerca de 86 mil doses 
disponíveis para este público. 

Em todo o Estado, a vaci-
nação já está liberada para 
crianças a partir de 6 anos, 
tanto com a Pfizer quanto 
com a CoronaVac. A vaci-
nação nessa faixa etária ini-
ciou no dia 15 de janeiro, 
quando as primeiras doses 
dos imunizantes autorizados 
chegaram a Mato Grosso 
do Sul. A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) já havia recomen-
dado a vacinação em crianças 
desde dezembro do último 
ano, porém o Ministério da 
Saúde só autorizou o início da 
imunização em janeiro deste 
ano, após consulta pública. 
Para a SES, essa demora na 
resposta do ministério pode 
ter contribuído para o receio 
de alguns pais em imunizar os 
filhos. “Está muito claro que 
essa contraposição à Anvisa 
por parte do Ministério da 
Saúde abriu uma discussão 
que deixou muitos pais pre-
ocupados”, disse o coronel 
Marcelo Fraiha, assessor mi-
litar da SES. Em todo o Es-
tado, estima-se que existam 
301.026 crianças de 5 a 11 
anos aptas para a imuni-
zação, ao passo que apenas 
18.038 doses foram aplicadas. 
Na Capital, 10 mil crianças 
foram imunizadas até o mo-
mento, em contraponto às 90 
mil aptas para a aplicação 
das doses. 

O baixo número de imu-
nização infantil preocupa as 

autoridades, uma vez que se 
aproxima o período de volta 
às aulas. Conforme Geraldo 
Resende, secretário estadual 
de Saúde, é preciso que os 
municípios intensifiquem de 
forma efetiva as campanhas 
de vacinação em crianças. 
“Neste momento abrupto 
da doença, a vacinação de 
crianças é uma medida acer-
tada. Principalmente na imi-
nência do retorno às aulas. 
Em parceria com os municí-
pios, vamos vacinar o maior 
número possível de crianças 
em nosso Estado”, afirmou o 
secretário. 

Gestantes e número de internações 
Além das crianças, um 

público que também exige 
cuidados especiais durante a 
pandemia são as gestantes. 
Conforme dados do OOBr (Ob-
servatório Obstétrico Brasi-
leiro), as internações de ges-
tantes por SRAG (síndrome 
respiratória aguda grave) 
cresceram quase 200%, em 
comparação a novembro do 
ano passado. De acordo com 
dados do OOBr, em 2021, Mato 
Grosso do Sul teve 310 casos 
de gestantes infectadas com 
COVID, resultando em 30 
mortes. Segundo a Sesau, 118 

gestantes foram internadas 
na Capital desde o início da 
pandemia, com o recorde de 
internações ocorrendo no pico 
de infecções, em 2021, com 75 
grávidas hospitalizadas por 
conta da COVID. Em 2022, a 
secretaria informou que até 
o momento apenas uma ges-
tante precisou de internação. 
Até as 10h de ontem (25), 
cerca de 5,2 mil grávidas, em 
qualquer idade gestacional, 
haviam sido imunizadas em 
Campo Grande. 

Uma das gestantes infec-
tadas, a empresária Karen 
Altafini, relata que entrou em 
pânico ao receber o diagnós-
tico. “Foi horrível. A sensação 
foi de que eu ia transmitir 
para minha filha, que isso 
ia fazer mal a ela”, conta 
Karen, aos nove meses de 
gestação. A empresária conta 
que o apoio de sua médica 
foi essencial para atravessar 
o momento. “Felizmente não 
foi nada grave, e tive o apoio 
de minha obstetra a todo mo-
mento. Ela acompanhou meus 
pulmões, e fiz ultrassom regu-
larmente para garantir que 
tudo estivesse certo com o 
bebê”, relata Karen, que de-
monstrou preocupação com 
a situação das mães que não 

têm o mesmo acesso a mé-
dicos particulares. “Consegui 
resolver tudo muito rápido, 
diretamente com a médica, 
mas acredito que isso não 
aconteça na saúde pública”, 
conclui a empresária. 

Quem também sofreu com 
a experiência foi a enfer-
meira Cristiane Pacheco, que 
atuou na linha de frente desde 
o início da pandemia. “Fi-
quei com muito medo, minha 
maior preocupação sempre foi 
o bebê. Vi muitas gestantes 
em estado grave, e algumas 
até mesmo vieram a óbito”, 
desabafa Cristiane. Mesmo 
atuando durante a pandemia, 
a enfermeira só se infectou 
no início da gestação. “Es-
tava afastada, e fiquei doente 
dois dias após meu retorno. 
Meu setor teve um surto de 
COVID”, relata. Para a enfer-
meira, Campo Grande carece 
de atendimento especiali-
zado para o público gestante. 
“Em Campo Grande falta um 
pronto atendimento materno-
-infantil de qualidade. Grá-
vidas não podem tomar certos 
tipos de medicamentos, por 
isso há a necessidade de pro-
fissionais que saibam cuidar 
destas particularidades”, con-
clui a enfermeira.

Aumento de casos, 
pode estar relacionado 
com o relaxamento das 
medidas de prevenção
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Suelen Morales

Mato Grosso do Sul bateu 
ontem (25) um novo recorde de 
casos de COVID-19: em apenas 
24 horas foram 3.038 casos 
confirmados. Outras 14 mortes 
foram registradas. A SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
confirmou que esse é o maior 
número de casos confirmados 
em um único dia desde o início 
da pandemia no Estado. A 
marca anterior era de 3.034 in-
fectados e havia ocorrido no dia 
9 de junho de 2021. O número 
chama a atenção, já que na 
última semana a média móvel 
de casos era de 1.737 por dia. 

O secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Resende, 
lamentou a alta de casos e 
acendeu o alerta para o esgo-
tamento de leitos na Capital 
e no interior. “O Estado olha 
com muita preocupação esse 
recorde acima de recorde que 

mostra claramente o descuido 
da população no fim de ano. 
Neste momento, isso está sendo 
refletido principalmente no 
acesso aos leitos clínicos e de 
UTI, onde temos vários hospi-
tais chegando a sua capacidade 
máxima”, afirmou.

Com isso, será necessária 
a abertura de novos leitos em 
Campo Grande e nos municí-
pios que vêm registrando mais 
casos. “Estamos lutando neste 
momento para abrir novos leitos 
clínicos e de UTI em vários 
hospitais. Vamos verificar quais 
leitos a Capital quer abrir pra 
gente ajudar. Estamos em dis-
cussão com o Hospital Regional 
para nos auxiliar nesse mo-
mento, mas sabemos que não 
vamos ter condições de voltar 
ao que era antes, quando os hos-
pitais deixaram de fazer qual-
quer outro tipo de atendimento 
para atender a COVID. Hoje 
temos outros agravos como a 

H3N2 sob pena de colocar em 
risco a vida das pessoas”, ex-
plicou o secretário.

Por fim, Resende, defendeu 
a autonomia dos municípios em 
adotar neste momento medidas 
restritivas. “Cada município e 
gestor têm em suas mãos as 
rédeas do novo coronavírus. 
Vamos respeitar todos os que 
aprovarem as medidas restri-
tivas, quer seja toque de recolher 
ou outras medidas. Mas, se a po-
pulação não nos ajudar, se não 
tivermos a adesão das pessoas, 
de nada adiantará qualquer me-
dida restritiva”, enfatizou.

Desse total de casos, Campo 
Grande é responsável por 1.720 
pessoas infectadas, seguida por 
Ponta Porã (182), Dourados 
(141) e Corumbá (98). Para a 
Sesau (Secretaria Municipal de 
Saúde), o aumento no número 
de casos se deve à falta de 
cuidado individual e ao relaxa-
mento nas medidas preventivas, 

como uso de máscara e manu-
tenção do distanciamento so-
cial. “Essa crescente acontece 
justamente depois das festas de 
fim de Ano. O elevado número 
de casos notificados também 
está diretamente relacionado 
à ampla oferta de testes no 
município, em média 3,5 mil a 
4 mil estão sendo realizados 
todos os dias na rede pública de 
saúde.  Apesar dos números ele-
vados, isso contribui para que 
haja o rastreamento dos casos 
positivos e, consequentemente, 
a quebra na cadeia de trans-
missão, pois automaticamente 
este paciente deve ser afastado 
e cumprir as recomendações de 
isolamento”, informou em nota.

Além disso, a Sesau garante 
que “não há nenhum caso con-
firmado laboratorialmente da 
variante ômicron na Capital”, e 
reforçou as medidas que estão 
em vigor, como: o uso de más-
caras em ambientes fechados 
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Inmet alerta para o risco de temporais em 65 cidades do Estado nesta quarta-feira

Chegada de frente fria promete derrubar 
temperaturas e trazer chuvas intensas

Enfermeira morre 
após colisão de 
veículos na MS-223

PF localiza cocaína 
dissolvida em papéis
dentro de uma van

Homem invade 
pelotão da PM 
em Três Lagoas

SED recebe 
veículos para 
monitorar escolas

Militares recebem 
instrução para o 
combate ao Aedes

Andreza Cristina Pereira 
da Costa, 45 anos, faleceu 
depois da ambulância 
em que estava colidir na 
traseira de um caminhão 
que se encontrava na pista 
de rolamento, parado e sem 
sinalização. O motorista da 
ambulância, profissional 
de 64 anos, sobreviveu e 
foi levado ao hospital, e a 
Polícia Militar Rodoviária e 
peritos apuraram as causas 
do acidente. O corpo da 
vítima foi levado ao IML 
(Instituto Médico-Legal) da 
cidade de Coxim. (B.F.)

A Polícia Federal 
localizou ontem (25) 
cocaína dissolvida em 
cartões de apresentação 
que foram todos escritos 
em inglês e transportados 
por uma van intermunicipal 
que saía de Corumbá, com 
destino a Campo Grande. A 
polícia afirma que é comum, 
na região da fronteira, 
esconderem entorpecentes 
dissolvidos em papéis e, por 
isso, aplicaram um reagente 
que consegue identificar 
se há cocaína no local. 
Ninguém foi preso. (B.F.)

Um radialista invadiu 
e derrubou o portão 
do Batalhão da Polícia 
Militar, na última 
segunda-feira (24), em 
Três Lagoas. Momentos 
antes, ele adentrou uma 
sorveteria nu, armado e 
ameaçando funcionários. 
A polícia foi acionada 
e perseguiu o homem, 
momento em que ele 
invadiu o pelotão da PM e 
arrancou o portão. Ele foi 
levado a uma unidade de 
saúde e encaminhado à 
delegacia. (B.F)

O governo de Mato 
Grosso do Sul entregou 12 
veículos aos servidores da 
SED (Secretaria de Estado 
e Educação) com o intuito 
de servir aos trabalhos 
realizados pelas CREs 
(Coordenadorias Regionais 
de Educação). Os veículos 
foram entregues a dez 
municípios, sendo um veículo 
em Aquidauana, Corumbá, 
Coxim, Dourados, Jardim, 
Naviraí, Nova Andradina, 
Paranaíba, Ponta Porã e 
Três Lagoas, e dois veículos 
em Campo Grande. (B.F.)

Militares do Exército 
Brasileiro recebem 
capacitação pelo 
Programa Intersetorial de 
Colaborador Voluntário, 
realizado pela CCEV/Sesau 
(Coordenadoria de Controle 
de Endemias Vetoriais 
da Secretaria Municipal 
de Saúde) para atuarem 
no combate ao mosquito 
transmissor Aedes aegypti, 
vetor de dengue, zika e 
chikungunya. Com esse 
preparo, eles poderão atuar 
no controle do mosquito 
dentro dos quartéis e na 
difusão de informações.  
(B.F.)

Segurança

IBGE

Investigação

Onda de furtos ao Cotolengo é esclarecida 
pela Polícia Civil e três são presos na Capital

Coleta de dados do Censo começa no dia 1º de agosto

Família segue há 
28 dias sem a 
causa da morte 
no São Julião

Isabela Assoni

O tempo em Mato Grosso 
do Sul terá uma reviravolta a 
partir desta quarta-feira (26). 
A chegada de uma frente fria 
quebra o bloqueio atmosférico 
e traz alívio nos dias quentes 
e secos registrados. A pre-
visão é de chuvas moderadas 
acompanhadas de raios e ra-
jadas de vento.

Segundo a meteorologista 
e coordenadora do Cemtec  
(Centro de Monitoramento do 
Tempo e do Clima de Mato 
Grosso do Sul), Valesca Fer-
nandes, o enfraquecimento do 
bloqueio atmosférico favorece 
a chegada da frente fria. De 
acordo com a meteorologista, 
os bloqueios estão atuando 
numa intensidade maior, po-
tencializados pelo La Niña.

“Esses bloqueios atmosfé-
ricos são comuns de ocorrer 
nesta época do ano, o que não 
é comum é a intensidade que 
eles vem ocorrendo. Porém, 
eles estão sendo favorecidos 
pela atuação da La Niña. Este 
fenômeno da La Niña é um fe-
nômeno oceânico-atmosférico 
de resfriamento das águas do 
Pacífico, e por consequência, 
gera mudanças nos padrões de 
precipitação”, explica.

Leonardo Vieceli 
Folhapress

A coleta dos dados do Censo 
Demográfico 2022 terá início 
no dia 1º de agosto, dois meses 
após o prazo previsto ante-
riormente pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). A informação foi con-
firmada pelo órgão ontem (25).

Conforme o IBGE, a data 

originalmente prevista era 1º 
de junho, mas precisou ser 
alterada devido à mudança da 
banca responsável pelo con-
curso que pretende contratar 
mais de 200 mil trabalhadores 
temporários para as opera-
ções do Censo.

“Com o orçamento do Censo 
Demográfico 2022 aprovado e 
sancionado na íntegra em R$ 
2.292.957.087,00, o IBGE in-

forma que a coleta da pesquisa 
terá início no dia 1º de agosto”, 
disse o instituto.

“Antes prevista para 1º de 
junho, a data da coleta pre-
cisou ser ajustada em decor-
rência da troca, em novembro 
de 2021, da banca responsável 
pela organização do Processo 
Seletivo Simplificado para con-
tratação de 183.021 recensea-
dores e 23.870 agentes censi-

tários”, completou.
O concurso, terminou com 

cerca de 1,1 milhão de ins-
critos. O Censo é considerado 
o levantamento mais deta-
lhado sobre as características 
demográficas e socioeconô-
micas do país. As informa-
ções apuradas servem como 
base para políticas públicas e 
podem influenciar até decisões 
de investimento de empresas.

Suelen Morales

Mesmo 28 dias depois 
de ser dado como desa-
parecido, família segue 
sem saber o que causou a 
morte de Washington Lins 
de Souza, 35, que foi en-
contrado já em estado de 
decomposição, no dia 9 de 
janeiro, no matagal ao redor 
do Hospital São Julião em 
Campo Grande. O Imol (Ins-
tituto de Medicina e Odonto-
logia Legais) deu um prazo 
de 15 dias para concluir 
e entregar o laudo com a 
causa da morte, a contar 
do dia 15 de janeiro. Sendo 
assim o prazo se encerra 
nesse sábado (29).

A viúva, Flávia Alcântara, 
39, teve de esperar 11 dias 
para encontrar, por conta 
própria, o corpo do marido, 
mais sete dias para que re-
conhecessem a identidade 
do homem por meio das di-
gitais, já que o corpo estava 
em estado de decomposição, 
e, por fim, mais 15 dias para 
finalmente saber o que oca-
sionou a sua morte. “Eu 
ligo no Imol frequentemente 
para saber se o laudo já saiu, 
mas acho que vou ter de 
aguardar até segunda-feira 
(31) mesmo”, relatou.

Em nota, a advogada Re-
nata Ishi Nobre, escolhida 
pela família, informou que 
aguarda o laudo para dar 
continuidade ao processo. 
“Estamos aguardando do-
cumentos complementares, 
como prontuário médico 
e laudo do IML para apu-
rarmos a causa da morte e 
a eventual responsabilidade 
civil do hospital em seu dever 
de cuidado com a integri-
dade física e a vida do pa-
ciente”, afirmou a advogada.

Até o momento, o Hos-
pital São Julião não se pro-
nunciou sobre o caso.

A previsão é de que 
pancadas de chuva 
sejam registradas ainda 
hoje em Campo Grande

Valentin Manieri

Ainda conforme Valesca 
Fernandes, a La Niña traz 
consequências no Brasil, com 
chuvas acima do normal no 
Nordeste e abaixo, no Sul, 
além de favorecer as altas 
temperaturas em Mato Grosso 
do Sul e no sul do país.

A previsão é de que a partir 
de hoje, com o avanço de um 
cavado frontal sobre a Argen-
tina, o bloqueio atmosférico 
comece a perder força. A mete-
orologista explica que este sis-
tema frontal deverá conseguir 

avançar entre a quinta-feira 
(27) e a sexta-feira (28). A ten-
dência é de que com o avanço 
deste sistema haja uma mu-
dança nas condições de tempo, 
com probabilidade de chuvas de 
intensidade moderada a forte e 
tempestades acompanhadas de 
raios, rajadas de vento e even-
tual queda de granizo.

A previsão semanal do Ce-
mtec informa que a aproxi-
mação e o avanço de uma 
frente fria favorecerão a for-
mação de instabilidades no 

Estado e um alívio no tempo 
quente e seco dos últimos dias. 
Os destaques estão para as 
regiões sudoeste, pantaneira 
e centro-oeste do Estado, lo-
cais sujeitos a acumulados de 
chuvas, podendo atingir va-
lores acima de 40mm em 24h.

Ontem (25), o Inmet (Insti-
tuto Nacional de Meteorologia) 
emitiu um alerta de risco poten-
cial de chuvas intensas para 65 
cidades do Estado, incluindo 
a Capital. O aviso indica que 
essas regiões podem registrar 

chuva entre 20 e 30 mm/h ou 
até 50 mm/dia, e ventos in-
tensos (40-60 km/h). Além de 
baixo risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de 
árvores, alagamentos e des-
cargas elétricas. 

Em Campo Grande, a chuva 
já começou a aparecer desde 
ontem (25), em algumas re-
giões da Capital, e apesar de o 
temporal ter sido rápido, pro-
vocou inundações e até queda 
de granizo. Para hoje (26), a 
temperatura mínima esperada 
é de 24°C e a máxima de 31°C, 
com umidade máxima em 90%. 
A previsão é de muitas nuvens 
com pancadas de chuva e tro-
voadas isoladas, e tempo en-
coberto e chuvoso. Na quinta-
-feira (27), a previsão indica 
tempo nublado com pancadas 
de chuva e trovoadas, com 
temperaturas variando entre 
22°C e 31°C. 

Na sexta-feira (28), as tem-
peraturas abaixam e ficam 
entre 21°C e 27°C, com umi-
dade máxima em 85%. A 
previsão é de muitas nuvens 
com pancadas de chuvas e 
trovoadas isoladas. O tempo 
chuvoso se mantém no sá-
bado (29), e as temperaturas 
apresentam mínima de 20°C e 
máxima de 25°C.

Investigação levou a 
polícia a identificar os 
autores dos furtos 
na sede da unidade

Valentin Manieri

Conhecida na cidade por 
ajudar crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social, a entidade é alvo cons-
tante de furtos em sua sede. 
No último dia 18 deste mês 
ocorreu no local o sexto furto 
em menos de quatro meses. 
Na ocasião, o autor do furto 
arrombou duas portas, levou 
um aparelho SmarTV de 32”, 
e danificou câmeras de segu-
rança e extintores. De acordo 
com o diretor-presidente da 

instituição, o padre Valdeci 
Marcolino, os criminosos 
entram pela parte lateral 
do imóvel, onde há um ter-
reno baldio. Para garantir a 
segurança do local, o padre 
Valdeci pede ajuda da comu-
nidade para a construção de 
um muro de 3 m de altura e 
110 m de largura, orçado em 
cerca de R$ 60 mil. “Somos 
roubados de duas a três 
vezes por mês. Faço um apelo 
pela ajuda da comunidade”, 

clama o pároco. 
Fundada na Capital em 

1996, a entidade atende jo-
vens e crianças com paralisia 
cerebral grave, provenientes 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. No 
momento, são atendidas 
pouco mais de 150 crianças 
e jovens com até 22 anos. A 
instituição se mantém apenas 
por doações, e periodica-
mente realiza eventos para 
a arrecadação de recursos.

Relembre o caso

Clara Rockel 

Os furtos realizados du-
rante o fim do ano passado 
e começo deste ano ao Co-
tolengo Sul-Mato-Grossense 
foram finalmente esclarecidos 
pela 3° Delegacia de Polícia 
Civil de Campo Grande, na 
última segunda-feira (24). Os 
crimes ocorreram na sede do 
Cotolengo, nos dias 29 de ou-
tubro e 13 de dezembro do ano 
passado, e em 18 de janeiro 
deste ano. Conforme a Polícia, 
os três autores foram identifi-
cados, tendo respectivamente 
18, 34 e 35 anos de idade. 

A Polícia realizou o indi-
ciamento dos autores pelos 
crimes de furto qualificado 
mediante arrombamento e 
concurso de pessoas, que é o 
cometimento de uma infração 
penal por mais de um indi-
víduo. O autor dos dois crimes 
ocorridos ano passado foi for-
malmente interrogado, confes-
sando a autoria e confirmando 
a identidade de seus com-
parsas. As investigações ainda 
seguem, com o objetivo de 
recuperar os objetos perdidos 
e o deferimento da prisão pre-
ventiva da quadrilha, por parte 
do Judiciário.
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O preço do fornecedor aumentou 
pela gasolina, não tenha dúvida. 
Eu sei que é verdade o que 
o patrão fala, porque a gente 
trabalha com queijo, que  
está um absurdo de caro
Débora Gondim, funcionária da Top Chipas

ECONOMIA
Impacto

Benefício

Investimento

Segundo comerciantes, fornecedores já reajustaram preços em até 10%

Alta dos combustíveis afeta 
comércio de bairros da Capital

Programa de incentivo à produção pecuária 
impulsiona setor em Mato Grosso do Sul

Laticínio de R$ 3,6 mi deve 
gerar 100 empregos em MS

Lojistas acreditam que 
repasse dos reajustes 
de fornecedores deve 
ocorrer em breve

Fotos Valentin Manieri

Leandro 
Ristow

Talvez a 
sua maior 
felicidade 
não seja um 
crediário nas 
Casas Bahia

Em 1995, a banda de rock nacional Mamonas Assas-
sinas lançou a irreverente canção Chopis Centi, a qual 
narrava a história de um eu lírico com hábitos simples 
e que via, no seu crediário junto às Casas Bahia, a 
melhor – ou a única – possibilidade de adquirir bens 
de consumo.

O crediário é um meio de aquisição de bens em várias 
parcelas, ajustadas ao patamar econômico mensal de 
populações de baixa renda. Além disso, deriva de aná-
lise de crédito não muito rigorosa, o que universaliza 
o acesso.

Ocorre que, nesse tipo de operação, são incluídos 
juros remuneratórios. É inegável a alavancagem cau-
sada pelos crediários, na distribuição de produtos de 
maior valor agregado. Porém, a satisfação pessoal na 
aquisição desses bens não está desacompanhada de 
possível abusividade, por parte dos fornecedores.

A jurisprudência dominante no assunto se estabe-
leceu no sentido de que somente instituições públicas ou 
privadas que integrem o Sistema Financeiro Nacional 
podem cobrar juros superiores a 1% (um por cento) 
ao mês.

Aos demais fornecedores, aplicam-se as disposições da Lei de Usura (Decreto n. 
22.626/1933) e do Código Civil (artigos 406 e 591).

Desta forma, segundo o Superior Tribunal de Jus-
tiça, no Recurso Especial n. 1720656 - MG, varejistas 
não podem ser equiparados às instituições financeiras 
e, consequentemente, não estão autorizados a cobrar 
encargos cuja exigibilidade a elas é restrita.

Portanto, é abusiva a cobrança de juros superiores 
a 1% (um por cento) ao mês, em crediários mantidos 
diretamente por redes varejistas ou quaisquer outros 
fornecedores de bens e de serviços que não sejam ins-
tituições financeiras.

Aprecie a música (que, inclusive, é muito bacana) 
e o crediário (com moderação), mas atenção a seus 
direitos consumeristas.

Leandro Ristow é advogado.

Um convênio de R$ 3,6 
milhões irá permitir a cons-
trução de um laticínio no 
município de Glória de Dou-
rados. O empreendimento 
vai gerar 100 postos de 
trabalho diretamente na 
fábrica e contará com re-
cursos disponibilizados pelo 
governo estadual. De acordo 
com o titular da Semagro 
(Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar), 
Jaime Verruck, o investi-
mento do governo é oriundo 
do Pró-Desenvolve (Fundo 
Estadual Pró-Desenvolvi-
mento Econômico).

“Os R$ 3,6 milhões que 
serão transferidos per-
tencem ao Pró-Desenvolve 
(Fundo Estadual Pró-Desen-
volvimento Econômico), que 
é abastecido com dinheiro 
de empresas já incentivadas 
pelo Poder Público estadual.” 

“O objetivo desse fundo 
é retornar o investimento 
industrial nos municípios. 
Com o dinheiro, nós fa-
zemos obras de acesso a 
empresas, estruturamos 
núcleos industriais e até 
fazemos aquisição de áreas 
para indústrias”, explicou o 
secretário.

Instalações
Conforme proposta apre-

sentada pela Prefeitura de 
Glória de Dourados, o novo 
empreendimento será ca-
racterizado pela construção 
de dois galpões com área de 
4.245,24 m², com estrutura pré-
-moldada, contendo pilares e 
dutos de drenagem. No local, 
a empresa que ocupará as ins-
talações estima investir R$ 30 
milhões para fazer a captação 
e o beneficiamento de leite 
in natura para fabricação 
de leite longa vida, iogurte, 
queijos e outros derivados.

O laticínio será construído 
em uma área doada pelo muni-
cípio. “Glória já teve uma bacia 
muito grande de pecuária lei-
teira e hoje a gente luta para 
que retorne. Essa empresa 
que vai se instalar vai poder 
trazer novamente a atividade 
da pecuária leiteira, gerando 
emprego e movimentando 
nossa economia”, ressaltou o 
prefeito Aristeu Nantes. Parti-
ciparam do ato de assinatura 
do convênio autoridades como 
os secretários Eduardo Riedel 
(Infraestrutura) e Geraldo Re-
sende (Saúde); o deputado es-
tadual Lidio Lopes; o vice-pre-
feito de Glória de Dourados, 
Amadeu Ferreira de Moura; e 
os vereadores da cidade.

Bela Reina

O comércio de bairro em 
Campo Grande já sente os im-
pactos do encarecimento dos 
combustíveis, que tiveram duas 
altas consecutivas em menos 
de um mês. De acordo com 
comerciantes da cidade, o au-
mento na gasolina e no diesel 
já elevou os preços de fornece-
dores, impactando o custo final 
ao consumidor. 

Gerentes, vendedores e 
clientes estão percebendo a 
influência negativa das majo-
rações, o que acaba reduzindo 
a movimentação em lojas. Na 
Barato Mania, o gestor Renato 
Zuffo relata que o valor dos pro-
dutos encomendados está mais 
caro em virtude dos incrementos 
nos combustíveis.

Ele revela também que isso 
não ocorre apenas em sua loja, 
que comercializa uma grande 
variedade de itens, mas em 
todos os setores da sociedade, 
prevendo ainda que haverá au-
mento de 5% a 10% com a pró-
xima compra de seu estoque, 
que será em fevereiro. 

“Isso está encarecendo tudo, 
a sociedade precisa primeiro 
comer e o combustível está ele-
vando o custo da comida, e 
depois todo mundo precisa se 
locomover, mas todo o setor está 
sendo afetado por isso.”

“O preço dos nossos pro-
dutos do último mês ainda não 
afetou, porque nossas compras 
são feitas na metade do ano 
para durar o ano inteiro, e agora 
o que nós temos aqui é somente 
do ano passado. Os pedidos 
vão começar a partir do mês 
que vem, incluindo reajuste”, 
explicou Zuffo.

Outro ramo que sofreu com o 
crescimento dos preços foi o ali-
mentício. Débora Gondim, fun-
cionária do Top Chipas, afirma 
que o impacto também atingiu 
os fornecedores de sua loja. 

“Que o preço do fornecedor 
aumentou por causa da ga-

Instalações da fábrica 
devem ser levantadas 
no município de 
Glória de Dourados

Iniciativa já foi premiada 
e permite incentivos ao 
pecuarista  do Estado

Divulgação

Divulgação

solina, não tenha dúvida. Eu 
sei que é verdade o que pa-
trão fala, sobre um reajuste 
grande, porque nós traba-
lhamos com queijo e perce-
bemos um forte aumento do 
alimento”, disse Gondim.

Em 2021, o estabelecimento 
possuía uma rotina de traba-
lhar com entregas, mas teve 

de interromper esse serviço 
por diversos motivos, um deles 
sendo o aumento da gasolina, 
causando prejuízos para a lan-
chonete. Assim, foi necessária a 
suspensão do delivery para não 
afetar o cliente.

No depósito Flávio Mate-
riais de Construção, Eliane 
Dias, que faz parte do depar-

tamento de vendas, acredita 
que a alta do diesel acabou 
refletindo nos valores do for-
necedor. “Tudo afeta, então 
a gente está sendo influen-
ciado, principalmente porque 
o cliente deixa de gastar co-
nosco.” Ela mesma deixou de 
usar seu carro e optou pela 
moto por conta dos gastos.

Preços
Segundo relatório rea-

lizado pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustível), 
a gasolina comum regis-
trou um incremento de 2,5% 
desde a segunda semana de 
janeiro, ao passo que o óleo 
diesel teve crescimento de 
5%, chegando a custar, em 
média, R$ 5,52 no Estado na 
última semana.

Em 8 de janeiro, o preço 
médio da gasolina comum era 
de R$ 6,40. Duas semanas 
depois, o litro encareceu R$ 
0,16, subindo para R$ 6,56. 
Para o diesel, a elevação foi 
mais drástica, quando valia, 
em média, R$ 5,25, e atingiu R$ 
5,65. A diferença representa 
uma valorização de R$ 0,27.

Felipe Ribeiro

Com oferta de incentivos à 
produção de proteína animal em 
Mato Grosso do Sul, o programa 
do governo do Estado “Precoce 
MS” é considerado uma ini-
ciativa de destaque no país. 
Sendo reconhecido até mesmo 
por meio de prêmios, o projeto 
sofreu reformulação e agora, 
para eleger o beneficiário, leva 
em consideração fatores adicio-
nais, como sustentabilidade nos 
processos de produção.

Para o secretário Jaime Ver-
ruck, titular da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar), o 
objetivo da adição desses itens 
de avaliação consiste ainda mais 
no desenvolvimento do setor 
agropecuário em MS.

“A mudança dos critérios 
para pagamento do incentivo, 
incluindo itens de sustentabi-
lidade e tecnificação da pro-
dução, reforçou os pontos fortes 
da propriedade rural e alinhou 
as metas do programa com os 
objetivos do planejamento do 
governo do Estado, eliminando 
alguns patamares e potencia-
lizando a produção pecuária”, 
ressaltou o chefe da pasta.

Em 2021, o programa abateu 
1.150.189 animais e classificou 
950.444 como precoces, pa-
gando R$ 124,68 de incentivo 
por cabeça. Neste ano, já foram 
abatidos 21 mil animais pre-
coces, sendo pagos R$ 138,51 
por cabeça. 

No Estado, há 22 frigoríficos 
credenciados para abater ani-
mais adequados ao Precoce 
MS. São 805 profissionais ha-
bilitados como responsáveis 
técnicos e 2.592 propriedades 
rurais cadastradas.

Uma equipe da Semagro é 

responsável pela efetivação do 
programa de incentivo à pro-
dução de bovinos precoces. Al-
gumas das atividades do grupo 
de trabalho residem na inserção 
de novos produtores no sistema, 
frigoríficos, empresas indepen-
dentes de classificação e pro-
fissionais responsáveis pelas 
propriedades rurais.

Além de constantes au-
ditorias, a Semagro também 
implantou um sistema de in-
teligência que acompanha em 
tempo real todos os dados do 
programa, o que possibilita 

transparência e maior segu-
rança da informação.

Segundo o superintendente 
de produção da Semagro, Ro-
gerio Beretta, as etapas de aná-
lise do incentivo governamental 
servem ainda para verificar a 
qualidade do processo de pro-
dução. Para ele, o segmento em 
MS mira na pecuária 4.0.

“A análise dos percentuais 
atingidos pelos produtores em 
cada critério de sustentabili-
dade definidos pelo programa 
mostra o nível das proprie-
dades cadastradas no pro-
grama e é muito impactante, 
pois demonstra o nível tecno-
lógico da pecuária sul-mato-
-grossense, que caminha a 
passos largos para a pecuária 
4.0”, comentou Beretta.

Premiação
Modelo de política pública e 

referência para todo o Brasil 
em virtude dos bons resultados, 
o Precoce MS tem sido usado 
como exemplo para outros 
estados e cadeias produtivas, 
como a suinocultura. “Em 2020, 
Mato Grosso do Sul conquistou 
o primeiro lugar no Prêmio de 
Boas Práticas do Consórcio 
Brasil Central”, relembrou o 
secretário Jaime Verruck.
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O otimismo dos 
empresários se estendeu 
também à geração de 
empregos. A pesquisa 
mostrou que nos itens que 
analisam as intenções 
de investimento dos 
comerciantes, a maior 
satisfação se referiu 
à Contratação de 
Funcionários (137,2 
pontos).

O indicador foi também 
o maior crescimento 
mensal entre os que 
compõem esta categoria 
(5,0%). O Icec apontou ainda 
que 68,9% dos empresários 
demonstraram intenção de 

aumentar a contratação. 
Esse movimento, de acordo 
com a CNC, sugere que a 
recuperação do mercado de 
trabalho deve continuar.

Para a economista da 
CNC responsável pelo 
estudo, Catarina Carneiro 
da Silva, é importante 
observar em qual categoria 
a empresa está inserida, 
pois cada uma é impactada 
de forma diferente pelos 
movimentos econômicos.

“É possível observar 
que a maior parte dos 
empresários está mais 
confiante com relação à 
economia e especificamente 

sobre os desdobramentos 
em seu próprio negócio”, 
disse.

Ainda segundo a CNC, a 
percepção de melhora na 
economia aparece tanto 
nas condições atuais do 
país como nas expectativas 
para o futuro. O maior 
incremento relativo ao 
momento atual foi na 
percepção da economia, 
com avanço de 2,3%, 
após quatro meses de 
queda. Entre as empresas, 
54,7% indicaram que 
a expectativa é de que 
a economia melhore 
ligeiramente no futuro.

Contratações

Índice

Juros

Balanço

Indicador aponta 
que otimismo 
do setor cresceu 
pela segunda 
vez seguida

Confiança do comércio atinge 
maior nível em quase dois anos

Taxa de financiamento imobiliário fica mais cara

Cristina Indio
Agência Brasil

O otimismo dos comer-
ciantes se manteve em alta 
pela segunda vez consecutiva. 
O Icec (Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio) 
subiu 1,4% em janeiro e atingiu 
121,1 pontos, em uma escala 
que vai de zero a 200.

Segundo a CNC (Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo), que 
apura o indicador, o resultado é 
o maior desde março de 2020, 
quando alcançou 128,4 pontos.

Além disso, é melhor que o 
observado no mesmo mês do 
ano passado. Em dezembro, 
o índice atingiu 105,8 pontos. 
Na comparação anual, o 
avanço é de 14,5%.

A pesquisa mostrou ainda 
que todos os subíndices prin-
cipais tiveram alta. O destaque 
ficou com as Intenções de In-
vestimento que, com a variação 
mensal positiva de 1,8%, atingiu 
110,6 pontos, o maior nível desde 
janeiro de 2014. Naquele mo-
mento, chegou a 114,6 pontos. 
Em relação ao mesmo mês em 
2021, o indicador cresceu 16,5%.

Já o item Expectativas do 
Empresário do Comércio regis-
trou a maior pontuação, atin-
gindo 152,7 pontos, com a alta 
de 1,5% em relação a dezembro 
do ano anterior. Na comparação 
com janeiro do ano passado, o 
avanço é de 7,5%.

Outro dado positivo foi do 
indicador Condições Atuais do 
Empresário do Comércio, que 
voltou à zona de satisfação, 
após alcançar 100,1 pontos. Con-
forme a CNC, é o maior nível 
desde abril de 2020, quando 

Folhapress

A Receita Federal en-
cerrou 2021 com uma arre-
cadação recorde de R$ 1,8 
trilhão, um aumento real de 
17,3% em relação a 2020, 
ano mais afetado pela pan-
demia da COVID-19.

De acordo com a Receita, 
a melhora em relação ao 
ano passado foi observada 
graças a fatores como o bom 
resultado de indicadores 
macroeconômicos – a pro-
dução industrial e a venda 
de bens e do comércio são 
alguns exemplos.

Os números da arreca-
dação observados em 2021 
colaboram para o discurso 
da equipe econômica de 
crescimento das contas 
públicas e estimulam ini-
ciativas do governo que re-
duzem a arrecadação, como 
as alterações no Imposto de 
Renda apresentadas no ano 
passado. 

Mas, analistas alertam 
que o desempenho positivo 
observado é influenciado 
por efeitos não perma-
nentes, como a inflação.

Embora o resultado apre-
sentado pela Receita seja 

atualizado pelo IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), boa 
parte dos números “escapa” 
desse ajuste. 

A inflação de 2021 ficou 
em 10,06%, mas os preços 
da gasolina, por exemplo, 
subiram 47,49%.

Outro ponto levantado 
por economistas é a mu-
dança de comportamento 
consumidor durante a pan-
demia, mais voltado a pro-
dutos (mais tributados) do 
que serviços, por causa do 
isolamento social.

A Receita destacou, 
entre os fatores positivos, 
a elevação dos números 
arrecadados sobre o desem-
penho de empresas, como o 
IRPJ (Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica) e o CSLL 
(Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido), que juntos 
renderam R$ 393,1 bilhões.  

O aumento real foi de 
31,1% em relação ao ano 
anterior (em números abso-
lutos, mais R$ 93,2 bilhões). 
Entre os que mais impulsio-
naram a melhora da arreca-
dação, também estão o PIS/
Cofins, a Receita Previden-
ciárias e o IOF.

Aluísio Alves
Folha de S.Paulo

A Caixa Econômica Fe-
deral está avisando a agentes 
imobiliários que sua taxa de 
juro do crédito com recursos 
da poupança (SBPE) para fi-
nanciar a compra de imóveis 
vai subir em fevereiro.

A menor taxa, cobrada de 
clientes que têm relaciona-

mento com o banco, o maior 
financiador imobiliário do país, 
vai passar dos atuais 8,3% ao 
ano para 8,7% anuais, sempre 
acrescida da TR, a partir de 1° 
de fevereiro, segundo material 
de divulgação ao qual a Reu-
ters teve acesso. 

Taxa balcão será mantida em 8,99% a.a.
Com a mudança, a Caixa 

passará a praticar uma taxa 

mais próxima da ofertada por 
seus concorrentes do setor 
privado. O Santander Brasil 
tinha a partir de 9,99% ao 
ano, ante 9,5% de Bradesco e 
9,1% do Itaú Unibanco, todas 
acrescidas de TR.

O movimento acontece dias 
após o presidente-executivo do 
banco estatal, Pedro Guimarães, 
ter previsto aumento de 10% 
das concessões de empréstimos 

para compra de imóveis em 
2022, em entrevista à Reuters, 
alegando que tem taxas de juros 
mais baixas do que a maioria 
dos concorrentes. Em nota, a 
Caixa afirmou que haverá uma 
“adequação nas condições para 
aplicação de redutores a de-
pender do relacionamento do 
cliente com o banco” e que “con-
tinuará tendo as melhores taxas 
de juros do mercado”.

chegou a 105,1 pontos. Além 
disso, teve o primeiro cresci-
mento mensal (0,6%), depois de 
quatro quedas consecutivas. Na 
comparação anual, registrou o 
maior aumento (24,4%) entre os 
subíndices principais.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse que os 
resultados da pesquisa refletem 
o avanço da vacinação e a con-
sequente relativa volta à norma-
lidade, apesar da disseminação 
da variante ômicron.

“Mesmo com a propagação 
da variante ômicron, a vacina 

tem garantido um impacto 
menor da COVID-19 na popu-
lação, com sintomas mais leves e 
redução da taxa de mortalidade. 
Esse sentimento de segurança 
vem contribuindo para que os 
empresários já enxerguem uma 
pequena melhora nas condições 
econômicas, no curto prazo”, 
observou Tadros.

Icec
Icec é um indicador antece-

dente, pesquisado, exclusiva-
mente, entre os tomadores de 
decisão das empresas do varejo, 

conforme a CNC. A intenção 
é verificar as tendências das 
ações do setor do ponto de vista 
do empresário.

“A amostra é composta por 
aproximadamente seis mil em-
presas situadas em todas as 
capitais do país, e os subín-
dices, apurados mensalmente, 
apresentam dispersões que 
variam de zero a duzentos 
pontos. O Icec avalia as condi-
ções atuais, as expectativas de 
curto prazo e as intenções de 
investimento dos empresários 
do comércio”, informou.

Índice de Confiança 
do Empresário do 
Comércio registrou alta 
de 1,4% em janeiro

Fernando Frazão

Arrecadação da 
Receita atinge recorde 
de R$ 1,8 trilhão

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,433 R$ 5,435 -1,19
Dólar Turismo R$ 5,457 R$ 5,59 -1,28
Euro R$ 6,149 R$ 6,151 -1,22
Libra Esterlina R$ 7,403 R$ 7,404 -0,1887

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 326,00 
IBOVESPA (SP): 110.226,57 +2.289,46 (2,12%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  312,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  295.50
Frango Congelado  R$      6,04 
Frango Resfriado  R$      5,93
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      7,75
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  165,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    85,00
*Atualizado: 21/01

Cotações

Poupança 

22/01              0,3575 
23/01              0,3575 
24/01              0,3575 
25/01              0,3575 
26/01              0,3575 
27/01              0,3575 
28/01              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.212,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 7.087,12
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.212,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 56,47 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.212,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria Interministerial MTA/ME Nº12, a qual estabeleceu as faixas 
de salário de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, 
válida a partir de 17 de janeiro de 2022, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.212,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22             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
22/01            0,5000
23/01            0,5000
24/01            0,5000
25/01            0,5000
26/01            0,5000
27/01            0,5000
28/01            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 34º

São Paulo                  20º           34º

Brasília 18º 29º

Rio de Janeiro 20º  37º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   34°
Dourados      27°   37°
Corumbá                24°             38°
Maracaju                27°            38°
Ponta Porã               26°            35°
Três Lagoas               24°           37°
Mundo Novo              28°   38°

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.: 71%

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

Boa Sorte

1 3  1 9  2 9  4 2  4 9  5 2

Mega Sena      (N° 2447)

Lotofácil (N°2431)

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

Quina

0 5  1 2  3 8  4 2  7 8
(Nº5763)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                     0                                0,00
QUADRA                         29                                10.776,26
TERNO                         3.585                                                83,02
DUQUE                     89.683                                                    3,31

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.200.000,00

(SORTEIO REALIZADO 24/01/2022)             (Concurso nº5762)
Quina

2 3   3 7   5 8   6 7   6 9

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

01  06  20  23  24  49

06  12  20  37  44  49

(Nº2326)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

15 37 48 54 63 67 76

Grêmio/RSTime do 

(Nº1740)Timemania

LOTERIAS

(Nº559)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Fevereiro
0 9  1 1  1 7  1 8  2 2  2 5  3 0

Rateio

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2430)(SORTEIO REALIZADO 24/01/2022)

15 acertos         7                     687.593,99
14 acertos   730                         941,49
13 acertos      20051                         25,00
12 acertos     221002          10,00
11 acertos       1099704                                               5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2266) (Sorteio realizado 24/01/2022)

20 acertos           0                            0,00
19 acertos           3                          57.926,75
18 acertos       52                   2.088,71
17 acertos              449                                             241,89
16 acertos             2691                                                       40,36
15 acertos         12075                                                       8,99

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.800.000,00

08  10   19  32  35
38  46   47  50  54
55  57   69  71  73
75  80   81  82  83
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Gaúcho

Eliminatórias

Marinho Saldanha
UOL/Folhapress

O atacante Carlos Pala-
cios foi afastado dos últimos 
treinamentos do Inter. O chi-
leno apresentou sintomas 
gripais e realizou teste para 
COVID-19. Ainda que o re-
sultado tenha sido negativo, 
ele segue fora pela persis-
tência dos sintomas. O Co-
lorado estreia hoje (26),  às 
15h (de MS), no Campeonato 
Gaúcho, diante do Juven-
tude, fora de casa.

O resultado do teste veio 
segunda-feira (24). Palacios 
já estava fora do grupo de 
jogadores. E seguirá fora 
de atividade até que os sin-
tomas passem. 

O jogador não tem qual-
quer tipo de negociação 
para deixar o clube e está 
totalmente nos planos do 
técnico Alexander Medina. 
Segundo revelou o presi-
dente Alessandro Barcellos, 
o uruguaio tentou levar o 
atleta para o Talleres, da 
Argentina, quando traba-
lhou lá, e conta com ele no 
clube do Beira-Rio.

“É um jogador que vinha 
em evolução, mas teve essa 
parada pelos sintomas gri-
pais. O Medina [Alexander] 
tentou levar ele para o Tal-
leres, e perguntou por ele 
quando fechou conosco. 
Temos uma expectativa alta 
sobre ele”, disse à Rádio 
Atlântida. 

O Grêmio
A pré-temporada do 

Grêmio ainda não acabou, 
o chamado time de tran-
sição vai abrir o Campeo-
nato Gaúcho para dar mais 
tempo a Vagner Mancini, mas 
as horas adicionais de pre-
paração não precisarão ser 
investidas para definir quem 
será o goleiro titular do time 
no início de 2022. A escolha já 
está feita. Gabriel Grando foi 
o selecionado para arrancar 
a temporada e a decisão gera 
um impasse com o outro 
jogador da função: Brenno.                                                                                                       

A reserva ao longo dos 
próximos meses pode cul-
minar com a saída do goleiro 
campeão olímpico com a se-
leção brasileira em Tóquio. 
Gabriel Grando e Brenno 
revezaram a condição de 
goleiro titular do Grêmio 
ao longo de 2021. Mas foi 
Brenno quem tomou conta 
da posição primeiro, logo no 
início da temporada passada 
e pouco depois das saídas de 
Vanderlei e Paulo Victor.

O time recebe hoje o Ca-
xias, às 18h, na abertura 
do Estadual. Nos treinos 
da pré-temporada, Vagner 
Mancini esboçou o time ti-
tular do Grêmio para o início 
da temporada e escolheu, 
mais de uma vez, Gabriel.  
O impasse é pela mudança 
na hierarquia, com Brenno 
perdendo espaço. (Com Je-
remias Werneck,UOL/Fo-
lhapress)                                                                                        

Diante do avanço de casos 
de COVID-19 no Equador, 
o governo local determinou 
que a partida entre o Brasil 
e a seleção equatoriana pelas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, marcada 
para amanhã (27), às 17h 
(de MS), em Quito, não terá 
a presença de torcedores no 
Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Inicialmente, o governo do 
país havia liberado a pre-
sença de até 30% da capaci-
dade de público do local da 
partida, também chamado 
de Casa Blanca. A Federação 
Equatoriana de Futebol 
tentou ampliar a liberação 
para 60%, no entanto o Co-
mitê de Operações de Emer-
gências Nacional determinou 
a realização do jogo com 
portões fechados.

Cerca de 18 mil ingressos 
já tinham sido vendidos 
para o duelo, que será o 
único desta rodada de Eli-
minatórias Sul-Americanas 

que não terá a presença 
de torcedores. Apesar de 
o Equador ter 74% de sua 
população com o esquema 
vacinal completo, de acordo 
com dados do portal “Our 
World In Data”, o avanço da 
variante ômicron preocupa 
as autoridades locais.

Na briga por vagas no 
Mundial no Catar, Brasil e 
Argentina são os únicos do 
continente que já estão com 
vagas garantidas. O Equador 
ocupa a terceira posição das 
Eliminatórias, com 23 pontos, 
12 a menos do que a seleção 
canarinho, que lidera a dis-
puta com uma campanha in-
victa e 35 pontos somados.

Depois de enfrentar os 
equatorianos, o elenco co-
mandado pelo técnico Tite 
volta a campo na terça-feira 
(1º), quando encara o Para-
guai, às 20h30, no Mineirão, 
com a capacidade total do 
estádio aberta para o pú-
blico. (Folhapress)

Flamengo inicia defesa do título estadual com time alternativo
Do UOL/Folhapress

O Flamengo estreia no 
Campeonato Carioca 2022, 
hoje (26), na partida contra a 
Portuguesa, às 20h35 (de MS), 
no Estádio Luso-Brasileiro. O 
Rubro-Negro busca conquistar 
pela primeira vez o título por 
quatro anos seguidos. 

Ganhar quatro estaduais 
do Rio é uma façanha que 
Botafogo (1932, 33, 34 e 35), e 
Fluminense (1906, 1907, 1908, 
e 1909), já possuem. 

Matheus Cunha, Wesley, 
Noga, Cleiton e Marcos Paulo; 
Igor Jesus, Yuri de Oliveira e 
Matheus França; Thiaguinho, 
Lázaro e André. Esse é a pro-
vável escalação que Fábio Ma-
tias mandará a campo. Time 
alternativo, treinador interino 
e planejamento que se tornou 
rotina desde 2018, resultou em 
vitórias e abriu portas para 
nomes como Matheuzinho, 
Thuler, Jean Lucas e Rodrigo 
Muniz. 

 Nos últimos quatro anos, 
apenas em 2019, com Abel 
Braga, o Flamengo iniciou a 
temporada com a equipe prin-
cipal. Na ocasião, o time con-
quistou a Flórida Cup e venceu 
o Bangu na primeira rodada 
do Carioca. Em 2018, 2020 e 
2021, as escalações estavam 
repletas de garotos.

Apenas dois nomes mar-
caram presença em todas as 
ocasiões: Gabriel Batista e 
Ramon. Desta vez, no entanto, 
serão ausências. O goleiro se 
transferiu para o Sampaio 
Corrêa, enquanto o lateral-
-esquerdo se recupera de lesão 
muscular na coxa. 

O time que estará em 
campo na quarta-feira, às 
21h (de Brasília), no Luso-
-Brasileiro, passou por dois 
testes em jogos-treino. No 
primeiro, perdeu por 4 a 3 
para o Nova Iguaçu, e em 
seguida fez 5 a 4 no Boavista 
– ambos disputados no Ninho 
do Urubu. Do grupo, Noga, 

Yuri de Oliveira, Thiaguinho e 
Lázaro já entraram em campo 
na estreia de 2021.

O Flamengo informou na se-
gunda-feira (24) que dois joga-
dores testaram positivo para 
COVID e iniciaram o protocolo 
de quarentena. Os atletas são 
Filipe Luís e João Gomes. A 
seleção do Chile também in-
formou que Isla testou positivo 
e ficará isolado. 

Vasco anuncia 12ª contratação
O Vasco anunciou na noite 

de segunda-feira (24) a con-
tratação do atacante Getúlio, 
que foi um dos destaques do 
Avaí na campanha do ano 
passado que culminou no 
acesso do clube catarinense 
para a Série A. O jogador de 
24 anos chega com contrato 
de empréstimo até o fim de 
2022. O Cruz-Maltino joga 
hoje, às 18h, diante do Volta 
Redonda.

Getúlio é o 12º reforço 
do Cruz-Maltino para a 

temporada. Antes deles já 
haviam sido anunciados o 
goleiro Thiago Rodrigues; o 
lateral-direito Weverton; o 
lateral-esquerdo Edimar; os 
zagueiros Luis Cangá e An-
derson Conceição; os volantes 
Yuri e Matheus Barbosa; os 
meias Bruno Nazário, Isaque 
e Vitinho; e o atacante Raniel.

Nascido na cidade de Olho 
D’Água do Casado, no inte-
rior de Alagoas, Getúlio se 
profissionalizou em 2017 pelo 
Avaí. Em 2019, foi emprestado 
ao Paços de Ferreira (POR), 
porém retornou no ano se-
guinte para a Ressacada.

Em sua segunda passagem 
pelo Avaí, Getúlio, que tem 
1,85m, assumiu protagonismo, 
foi artilheiro isolado da equipe 
na temporada passada. Na 
reta final da Série B, destacou-
-se com gols decisivos contra 
adversários diretos na luta 
pelo acesso. O atacante, inclu-
sive, deixou sua marca diante 
do Vasco. (Com ge)

O nome do novo treinador 
do Atlético-MG, Antonio Ri-
cardo Mohamed, conhecido 
também como “El Turco”, 
apareceu no BID (Boletim In-
formativo Diário) da CBF na 
segunda-feira (24). Portanto, 
o comandante está apto a co-
mandar sua equipe na estreia 
da temporada de 2022.

O técnico argentino estará à 
frente de seu novo clube nesta 

quarta-feira (26), quando o 
Atlético-MG enfrenta o Vila 
Nova-MG, fora de casa, pela 
primeira rodada do Campeo-
nato Mineiro. A bola rola às 
18h (de MS). “El Turco está 
listo! O novo treinador Atle-
ticano foi registrado no BID e 
está regularizado para dirigir 
o Galo”, comemorou o Atlético-
-MG em suas redes sociais.

Mohamed comandará o Galo 

em 2022 após uma temporada 
de muito sucesso da equipe no 
ano passado. Então sob o co-
mando de Cuca, 2021 terminou 
com o Atlético-MG e conquistou 
sua Tríplice Coroa. O time fa-
turou o Campeonato Mineiro, a 
Copa do Brasil e o Brasileirão.

Portanto, as expectativas 
da torcida alvinegra para a 
temporada que começa são de 
que o bom desempenho se re-

pita este ano. No Campeonato 
Mineiro, o Alético-MG chega 
como favorito, já que seu rival 
Cruzeiro passa por momento 
de reestruturação, com foco 
em escapar da Série B do Bra-
sileirão em 2022. 

A Raposa também terá um 
treinador estreante. O uru-
guaio Paulo Pezzolano dirige a 
equipe diante do URT, às 16h. 
(Gazeta Press)

CAMPEONATO 
CARIOCA
1ª RODADA

Fonte: Globo Esporte

25 DE JANEIRO - TERÇA

26 DE JANEIRO - QUARTA

27 DE JANEIRO - QUINTA

20H/MS 
Boavista x Botafogo

NILTON SANTOS (ENGENHÃO)

14H30/MS 
Audax-RJ x

Nova Iguaçu
BACAXÁ 

14H30/MS 
Madureira x

Resende
CONSELHEIRO GALVÃO 

20H35/MS 
Flamengo x Portuguesa-RJ

LUSO-BRASILEIRO 

18H/MS 
Volta Redonda x

Vasco
RAULINO DE OLIVEIRA 

19H/MS 
Fluminense x

Bangu
LUSO-BRASILEIRO 

Em busca do tetra inédito

El Turco estreia hoje à frente do Atlético-MG

Lázaro comemora 
gol no jogo-treino 
contra o Boavista

El Turco chega com a 
missão de substituir 
Cuca, que levou o Galo 
ao título brasileiro

Atacante Palacios 
ainda não balançou 
as redes com a 
camisa colorada
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Equador veta presença de 
torcida em jogo com o Brasil

Palacios segue fora dos 
treinos do Internacional
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Everton é reforço 
do Cuiabá para a 
temporada 2022. O 
atacante de 33 anos 
chega por empréstimo 
do Grêmio até o fim do 
ano para as disputas 
do Mato-Grossense, 
Copa do Brasil, Copa 
Sul-Americana, Copa 
Verde e Série A do 
Brasileirão. O atleta 
chegou a Mato Grosso 
na semana passada, 
realizou exames e iniciou os treinamentos enquanto a 
diretoria definia detalhes burocráticos com o Grêmio 
para a assinatura do contrato e o anúncio. Natural de 
Nortelândia (MT), Everton vai vestir a camisa de um 
time mato-grossense pela primeira vez. O atacante 
canhoto começou a carreira no Paraná e atuou ainda pelo 
Flamengo, Tigres, Botafogo, Athletico-PR, Flamengo, São 
Paulo e Grêmio. O Dourado volta a campo hoje (26), às 
14h30, em Rondonópolis, diante do União local, e tenta a 
segunda vitória no Mato-Grossense. (Do site do clube)

Max Verstappen e Sergio Perez vão correr com motores 
Red Bull a partir desta temporada, depois que a Honda 
anunciou sua saída da Fórmula 1. Ou, pelo menos, esse 
será o nome oficial. As unidades de potência, na realidade, 
estão sendo desenvolvidas pela Honda, serão montadas 
durante a temporada na fábrica da montadora no Japão e 
também é de lá que virá todo o apoio durante as corridas. 
Isso significa que a Red Bull poderá focar no caro e 
ambicioso projeto de montar a Red Bull Powertrains, 
sua própria divisão de motores, com o objetivo de 
construir a unidade de potência de 2026. De 2022 até lá, o 
desenvolvimento de todas as unidades de potência da F 1 
estará congelado, ou seja, ninguém pode fazer mudanças, a 
não ser por questões de confiabilidade. (UOL/Folhapress)

A tenista Beatriz Haddad Maia, 25, está nas semifinais 
da chave de duplas do Australian Open. Ontem (25), ela e 
a parceira cazaque Anna Danilina venceram, de virada, a 
sueca Rebecca Peterson e a russa Anastasia Potapova com 
parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. A paulista é a primeira brasileira 
a chegar às semis na Austrália na era profissional do 
esporte (que começou em 1968). Ela também obteve o 
melhor resultado do tênis feminino do Brasil no torneio 
desde a semifinal de Maria Esther Bueno em 1965. A 
lendária vencedora de 19 títulos de Grand Slam conquistou 
um troféu de duplas do Australian Open, em 1960. Nas 
semis, elas terão seu maior desafio até aqui, diante das 
japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, cabeças de 
chave número 2. (Folhapress)

Cuiabá traz Everton por empréstimo

Verstappen e Perez usarão motor da Honda

Bia alcança inédita semi no Australian Open

13h30
ESPN3 - Golfe: Farmers 
Insurance Open: primeira rodada
 
14h
Premiere - Campeonato Paulista: 
Água Santa x São Bernardo FC

15h
SporTV e Premiere - Gaúcho: 
Juventude x Internacional

15h45
ESPN4 - Taça da Liga de Portugal: 
Sporting x Santa Clara (semifinal)

18h
Premiere - Paulista: Ituano x 
Novorizontino 
Premiere - Gaúcho: Grêmio x 
Caxias 

Premiere - Mineiro: Vila Nova x 
Atlético 

19h30
Premiere - Pernambucano: Sport 
x Sete de Setembro 

20h
ESPN3 - Australian Open: 
semifinais de duplas
 
20h35
Record e Premiere - Paulista: 
Palmeiras x Ponte Preta

23h
ESPN - NBA: Phoenix Suns x Utah 
Jazz 

Veja na TV  Às 20h30, no ESPN2, Memphis Grizzlies 
x San Antonio Spurs, pela NBA

Memphis Grizzlies/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

PaulistaSantos

Bom começo 

Goleada sobre o Santos marca o primeiro título do clube na competição

Verdão descarta 
novo centroavante 
até Abu Dhabi

Goleiro João Paulo promete ‘muita 
entrega’ para dar alegria ao Peixe

Verdão conquista Copa São Paulo 
de Juniores; agora busca o Mundial

Goleiro douradense 
inicia 2022 com status 
de titular absoluto no 
Santos

Jogadores e comissão 
técnica do Palmeiras 
comemoram título da 
Copa São Paulo de 
Juniores 2022

Ivan Storti/Santos FC
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Alex Sabino
Folhapress

A piada de que o “Palmeiras 
não tem Copinha e não tem 
Mundial” começou a cair 
ontem (25), no Allianz Parque. 
Com futebol de superioridade 
incontestável, a equipe goleou 
o Santos por 4 a 0 e conquistou 
o primeiro título da Copa São 
Paulo em sua história.

Em fevereiro, o elenco pro-
fissional disputa o Mundial de 
Clubes nos Emirados Árabes, 
o sonho máximo do torcedor 
alviverde. A final está marcada 
para o próximo dia 12.

A diversão para o atacante 
Endrick começou ontem, 
quando ele abriu o caminho 
para o título da Copinha com 
gol logo aos seis minutos. Uma 
finalização de matador, de pri-
meira, bem posicionado na 
área. Foi o sexto marcado por 
ele no torneio.

O jovem não foi titular em 
todas as partidas e ficou fora 
por uma semana, em isola-
mento após teste positivo para 

COVID-19. Ao ser anunciada 
a escalação da equipe pelo 
sistema de som do estádio, o 
nome do camisa 9 foi deixado 
por último de forma proposital 
e causou o maior frisson no pú-
blico entre todos os jogadores 
aplaudidos.

Endrick já passou a ser 
cobiçado por clubes europeus. 
E Giovani, 17, está nos planos 
do Manchester City (ING), time 
que já fez negócio com o Pal-
meiras na compra de Gabriel 
Jesus, em 2017.

Na final, o Palmeiras pre-
cisou de apenas 15 minutos 
para decidir. Em um ritmo 
alucinante, balançou a rede 
três vezes (Giovani e Gabriel 
Silva também marcaram), e 
o Santos não conseguiu nem 
sequer anotar a placa do ca-
minhão. Gabriel Silva voltaria 
a deixar sua marca no início 
do segundo tempo.

Fruto de trabalho a longo prazo
O título é a coroação final 

do trabalho de longo prazo 
feito pelo clube do Palestra 

Itália. É o atual pentacam-
peão paulista sub-20. Ganhou 
o Brasileiro de 2018 e a Copa 
do Brasil de 2019. No sub-17, 
venceu o estadual (2018), a 
Copa do Brasil (2017 e 2019) e 
o Mundial (2018 e 2019).

A goleada sobre o Santos 
é o placar mais elástico na 
história das finais da Copa São 
Paulo, ao lado do obtido pela 
Portuguesa sobre o Grêmio 
em 1991.

O Santos fez sua melhor 
campanha desde 2014, quando 
derrotou o Corinthians na 
decisão. Descontada a dura 
derrota no clássico, chegar 
ao último jogo deste ano foi 
considerado um bom resul-
tado no clube porque o desem-
penho recente das categorias 
de base deixou a desejar. A 
agremiação ainda viveu nas 
últimas temporadas um pro-
cesso de sucateamento no de-
partamento amador.

O executivo de futebol Edu 
Dracena, em entrevista ao pro-
grama “Esporte por Esporte”, 
da Santa Cecília TV, emissora 

regional do litoral, reconheceu 
que o Santos hoje em dia não 
oferece uma estrutura física 
para cobrar alta performance 
dos atletas da base e que a di-
retoria tem tentado mudar isso.

Como competição esportiva, 
a partida terminou no último 
minuto do primeiro tempo, 
quando o zagueiro santista De-
rick foi expulso. O Palmeiras 
já era muito superior ao rival 
e não manteve o mesmo ritmo 
após o intervalo. Poderia ter 
feito mais gols, mesmo assim.

A goleada e o título foram 
recompensa aos 20.814 tor-
cedores que foram ao Allianz 
no feriado de aniversário da 
capital. Com os ingressos es-
gotados, os cambistas nego-
ciavam entradas nas ruas em 
volta do estádio por até R$ 200.

Até a vitória desta terça, os 
melhores resultados da equipe 
alviverde na Copinha haviam 
sido os vices em 1970 e 2003. 
Épocas em que sequer tinha 
sido criada a piada de que o 
Palmeiras não tem Copinha. 
Não tinha. Agora tem. 

Gazeta Press
                                     
O Palmeiras volta a campo 

hoje, às 20h35 (de MS), quando 
recebe a Ponte Preta pela pri-
meira rodada do Campeonato 
Paulista. Já o confronto no 
Mundial de Clubes, em Abu 
Dhabi, diante de Monterrey-
-MEX ou Al Ahly-EGI, está mar-
cado para 8 de fevereiro. 

Na segunda-feira, a Fifa es-
tendeu o tempo de inscrição 
dos times que participarão do 
Mundial de Clubes. No entanto, 
apesar do prazo mais longo por 
conta da COVID-19, o Palmeiras 
não deve contratar um centroa-
vante para a disputa do torneio.

O Verdão foi ao mercado 
em busca do desejo do técnico 
Abel Ferreira e de boa parte da 
torcida, mas recebeu negativas. 
Porém, mesmo com a flexibili-
zação da data-limite, o Verdão 
não trabalha, neste momento, 
com a chegada de um centroa-
vante. O clube entende que não 
haveria tempo hábil para que 
o eventual reforço pudesse se 
encaixar totalmente na equipe 
até a disputa da competição 
intercontinental.

Para o ataque de 2022, o Pal-
meiras trouxe apenas o jovem 
Rafael Navarro, destaque do 
Botafogo na última Série B. 
Apesar de ser visto com bons 
olhos, o atleta de 21 anos não se 
encaixa no perfil “experiente” 
procurado pelo Palmeiras, que 
não chegou a um acordo com 
Lucas Alario.

O Santos estreia no Cam-
peonato Paulista hoje (26), 
às 18h (de MS), contra a Inter 
de Limeira, fora de casa. Um 
dos principais responsáveis 
por manter o Peixe na Série 
A do Brasileiro em 2021, João 
Paulo torce por um 2022 me-
lhor para o time. 

Na noite de segunda-feira, 
o goleiro destacou que o difícil 
ano de 2021 servirá como um 
aprendizado para o clube. “Foi 
um ano de muito aprendizado, 
muito difícil, de reconstrução. 
Vivemos bem mais baixos do 
que altos. Com muito trabalho, 
saímos de uma situação muito 
difícil, que muitos clubes não 
conseguem sair. Com muito 
trabalho e com a união de 
todo elenco e a diretoria, sa-
ímos daquela situação. Foi um 
ano de aprendizado”, disse o 
douradense em uma live da 
Santos TV.

O arqueiro de 26 anos dis-
putou 54 partidas na última 
temporada e foi fundamental 
na maioria dos compromissos 
ao realizar importantes de-
fesas. Agora, João Paulo es-
pera que 2022 traga mais 
alegrias para o torcedor do 
Santos. E para que isso se 
concretize, o Menino da Vila 
prometeu muita entrega, 
principalmente neste início 
de temporada. “Um começo 
de ano de muito trabalho. 
Fizemos objetivos de fazer 
o Santos voltar a brigar por 

títulos. A gente vem tra-
balhando bastante, se co-
nhecendo. A gente sabe o 
que tem de fazer, temos tra-
balhado bastante. A gente 
espera poder começar bem 
a temporada, para começar 

mais tranquilo. Uma tempo-
rada mais tranquila e de ale-
gria, para a gente e para os 
torcedores. Este começo de 
ano vai ser de muita entrega. 
Não vai faltar esforço”, fina-
lizou. (Gazeta Press)
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Problema crônico

Estudo concluído em 2021 pela Transparência 
Internacional analisou 179 países e territórios

Mundo completa uma 
década sem melhora na 
percepção da corrupção

Em El Salvador, homem 
segura  cartaz que diz 
“Chega de corrupção”, 
durante  protesto em 
dezembro de 2021

Patricia Pamplona
 Folhapress

A percepção da corrupção 
ficou estagnada no mundo 
entre 2012 e 2021, apontou 
relatório divulgado pela 
Transparência Internacional 
ontem (25). No período, de 
179 países e territórios em 
que é possível fazer a com-
paração, 131 ficaram sem 
avanços significativos nos 
últimos dez anos.

A média global ficou no-
vamente com pontuação 43, 
em um índice que vai de 0 a 
100 – sendo 0 mais corrupto e 
100 mais íntegro. Os dez pri-
meiros países do ranking se 
mantiveram no topo, apenas 
trocaram de posição entre 
si; os dez últimos tiveram 
a entrada de Afeganistão e 
Turcomenistão no lugar de 
Haiti e Sudão, que, de todo 
modo, seguem próximos do 
final do ranking.

O Índice de Percepção da 
Corrupção analisou 180 pa-
íses e territórios no ano pas-
sado, com base em 13 fontes 
independentes de dados; 
cada local foi avaliado por 
ao menos 3 delas. Elaborado 
desde 1995, o levantamento 
passou por alterações me-
todológicas em 2012, o que 
permite fazer a série his-
tórica em que se observa a 
estagnação na média global 
em torno dos 43 pontos.

A pesquisa destaca que a 
persistência desse patamar 
em 2021 se dá ao mesmo 
tempo que direitos humanos 
e democracia se encontram 
sob ataque no mundo. O ano 
passado viu o ataque ao Ca-
pitólio nos EUA, a saída 
atabalhoada dos americanos 
no Afeganistão e a retomada 
do poder pelo fundamenta-
lista Talibã, fechamento de 
veículos de mídia em Hong 
Kong e na Nicarágua e cinco 
golpes de Estado.

Houve também a divul-

gação do uso do programa 
Pegasus para espionar ce-
lulares de jornalistas e opo-
sitores por governos de ao 
menos dez países e a reve-
lação dos Pandora Papers, 
investigação sobre contas e 
empresas offshore ligadas a 
35 líderes e ex-líderes mun-
diais.

 Brasil cai duas posições
A Transparência Interna-

cional destaca que, nesse 
contexto, a estagnação não 
se dá por acaso. “A corrupção 
possibilita violações de di-
reitos humanos, dando aber-
tura a uma espiral perversa e 
desenfreada”, diz o relatório. 
“À medida que direitos hu-
manos e liberdades vão se 
erodindo, a democracia entra 
em declínio, dando lugar ao 
autoritarismo, que, por sua 
vez, possibilita níves maiores 
de corrupção.”

O Brasil também regis-
trou seu índice no mesmo 
patamar do ano passado, 
em 38 pontos, mas caiu duas 
posições no ranking, para a 
96ª colocação. O desempenho 
fica abaixo das médias global 
e de América Latina e Caribe 
(41), países do G20 (54) e da 
OCDE (Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico; 66).

Nos últimos dez anos, o 
índice do Brasil variou de 
43 para 38, baixou ao pa-
tamar de 35 em 2018 e 2019, 
mas voltou à marca atual 
– atrás de países como Emi-
rados Árabes Unidos, Cuba, 
China, África do Sul, Tunísia, 
Burkina Fasso, Belarus e 
Etiópia.

Em comunicado, a Trans-
parência Internacional 
alerta que “ações recentes 
do governo federal, do Con-
gresso Nacional e do Judici-
ário levaram a retrocessos 
no arcabouço legal e insti-
tucional anticorrupção que 
tornam a situação ainda 

1. Dinamarca (88)
2. Finlândia (88)
3. Nova Zelândia (88)
4. Noruega (85)
5. Singapura (85)
6. Suécia (85)
7. Suíça (84)
8. Holanda (82)
9. Luxemburgo (81)
10. Alemanha (80)

... e os países no fim
171. Turcomenistão (19)
172. Guiné Equatorial 
(17)
173. Líbia (17)
174. Afeganistão (16)
175. Coreia do Norte 
(16)
176. Iêmen (16)
177. Venezuela (14)
178. Somália (13)
179. Síria (13)
180. Sudão do Sul (11)

Os países no 
topo do índice 
de percepção 
da corrupção:

mais preocupante”.
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) se elegeu com 
um discurso anticorrupção 
e já disse que a prática 
acabou no país sob seu 
governo – ignorando acu-
sações envolvendo auxi-
liares e familiares. A en-
tidade destaca casos de 
corrupção documentados 
na CPI da COVID e o meca-
nismo pouco transparente 
das chamadas emendas de 
relator no Congresso.

“O Brasil está passando 
por uma rápida deterio-
ração do ambiente demo-
crático e desmanche sem 
precedentes de sua capaci-
dade de enfrentamento da 
corrupção”, ressalta Bruno 
Brandão, diretor-executivo 
da Transparência Interna-
cional no Brasil.          

Os sinais de piora 
não diferem do contexto 
regional. Nas Américas, 
onde o índice está 
estagnado pelo sexto 
ano consecutivo, até os 
maiores pontuadores são 
vistos com preocupação.

É o caso de EUA (que 
manteve 67 pontos) e 
Canadá, país que mais 
oscilou negativamente 
entre 2017 e 2021, oito 
pontos. No ano passado, 
a Transparência 
Internacional já apontava 
“grandes desafios” por lá, 
citando suborno e sigilo 
financeiro.

“As disposições 
contra lavagem de 
dinheiro não abrangem 
todas as profissões 
e profissionais”, 
ressaltou. “O país não 
possui registro central 
de informações de 
beneficiários efetivos de 
empresas.” Em relação 
ao combate ao suborno, 
o relatório aponta que o 
país abriu apenas duas 
investigações conhecidas 
entre 2016 e 2019.

A situação de 
estagnação é similar na 
Europa Ocidental e na 
União Europeia, com 
sinais preocupantes de 
retrocesso até entre os 
mais bem ranqueados. 
Já no Leste Europeu, a 
pesquisa destaca que 
governos populistas “vêm 
reprimindo severamente 
as liberdades de expressão 
e de reunião necessárias 
para enfrentar a 
corrupção”. Esta região 

é contabilizada junto 
com a Ásia Central, 
onde governos têm 
usado a pandemia 
como justificativa para 
restringir direitos e não 
dar transparência à 
prestação de contas.

Entre os exemplos 
europeus de sinal de 
alerta estão Hungria – 
onde o governo de Viktor 
Orbán já tirou do ar 
uma emissora de rádio 
independente, por exemplo 
– e a Belarus, onde a 
ditadura de Aleksandr 
Lukachenko mantém a 
repressão a opositores.

O estudo destaca 
que a onda atual de 
autoritarismo “não é 
impulsionada por golpes 
ou violência, e sim por 
esforços graduais para 
sabotar a democracia”. 
Diz o relatório: “Esse 
movimento normalmente 
começa com ataques aos 
direitos civis e políticos, 
esforços para diminuir 
a autonomia de órgãos 
eleitorais e de fiscalização 
e com o controle de 
mídia”.

Reverter restrições 
desproporcionais sobre 
liberdades de expressão, 
associação e reunião, 
e restaurar e fortalecer 
instituições fiscalizadoras 
do poder. Também indica 
o combate à corrupção 
transnacional, sanando 
pontos fracos sistêmicos 
que a permitam e a 
garantia do direito à 
informação sobre gastos 
do governo. 
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 Armênia e 
Uzbequistão 
são exemplos 
positivos

 Como exemplos 
positivos, Armênia 
(+14) e Uzbequistão 
(+6) estão entre os 
que mais tiveram os-
cilações positivas em 
cinco anos. Com mani-
festações em 2018, os 
armênios conseguiram 
promover um governo 
reformista, mas que 
teve a agenda tra-
vada no último ano, à 
sombra do conflito com 
o Azerbaijão, e pode 
entrar em nova crise 
agora, com a renúncia 
do presidente. Já o Uz-
bequistão, apesar do 
avanço, ainda é uma 
autocracia.

A única região que 
oscilou no índice no 
ano passado foi a 
África Subsaariana, 
cuja média passou de 
32 para 33 – ainda 
assim, 44 dos 49 países 
pontuam abaixo de 50, 
e 4 deles foram palco 
de golpes de Estado 
(Chade, Mali, Guiné e 
Sudão).

O estudo faz reco-
mendações para os 
países avançarem no 
combate à corrupção, 
como garantir os di-
reitos necessários 
para se fazer co-
branças. 

Nas Américas, pontuação segue estagnada



Léo Rodrigues
Agência Brasil

Passados exatos três anos 
da tragédia em Brumadinho 
(MG), a tramitação do pro-
cesso criminal pode voltar à 
estaca zero depois que o STJ 
(Superior Tribunal de Jus-
tiça) considerou, mais de uma 
vez, que a Justiça estadual 
não tem competência para 
analisar o caso.

O processo seria assim 
federalizado, o que ainda 
será analisado pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal). Se 
a decisão for mantida, atos 
processuais já realizados 
serão anulados.

A Avabrum (Associação 
dos Familiares de Vítimas 
e Atingidos) tem manifes-
tado receio de que ninguém 
seja responsabilizado pelo 
rompimento da barragem. Na 
segunda-feira (24), Bruma-
dinho assistiu a uma carreata 
por justiça e contra a impuni-
dade. Na quarta-feira (25), às 
11h, ocorreu, na entrada da 
cidade, um ato em memória 
dos parentes de pessoas que 
morreram na tragédia.

O site da entidade https://
avabrum.org.br/ mantém no 
ar uma nota contra a posição 
do STJ. “O crime aconteceu 
aqui em terras mineiras e 
não há motivo para a fede-
ralização do processo. Os 
responsáveis por esse crime 
odioso querem escolher quem 
vai julgá-los e isso é ina-
ceitável. Não cabe ao réu 
escolher o foro de seu julga-
mento”, diz o texto divulgado 
pela Avabrum.

A tragédia de Brumadinho 
ocorreu em 25 de janeiro de 
2019, quando a ruptura de 
uma barragem da mineradora 
Vale deixou 270 mortos e pro-
vocou degradação ambiental 
em diversos municípios mi-
neiros. A Avabrum contabi-
liza 272 óbitos levando em 
conta os bebês de duas mu-
lheres que estavam grávidas.

Histórico
O processo que tramitava 

na Justiça estadual teve início 
em fevereiro de 2020, quando 
foi aceita a denúncia ofere-
cida pelo MPMG (Ministério 
Público de Minas Gerais). 
Foram responsabilizadas 16 
pessoas, sendo 11 funcioná-
rios da Vale e 5 da Tüv Süd, 
consultoria alemã que as-
sinou o laudo de estabilidade 

da estrutura que se rompeu. 
Tornadas réus, elas respon-
diam por homicídio doloso e 
diferentes crimes ambientais. 
As duas empresas também 
eram julgadas.

Diante da complexidade 
do caso, a tramitação do pro-
cesso seguia um ritmo lento. 
Apenas em setembro do ano 
passado havia sido final-
mente aberto prazo para que 
os réus apresentassem suas 
defesas. Como a denúncia é 
extensa, a juíza Renata Nas-
cimento Borges deu a eles 
90 dias. Ela também havia 
concordado que os espólios 
de 36 vítimas atuassem como 
assistentes da acusação do 
MPMG.

No entanto, após um ano e 
oito meses de tramitação, esse 
processo perdeu a validade 
em outubro em 2021, quando 
os cinco integrantes da sexta 
turma do 
STJ enten-
deram, de 
forma unâ-
nime, que 
o caso não 
é da com-
petência da 
Justiça es-
tadual.

Eles con-
sideraram 
que o jul-
gamento deveria ser fede-
ralizado por envolver acu-
sação de declarações falsas 
prestadas a órgão federal, 
descumprimento da Política 
Nacional de Barragens e por 
possíveis danos a sítios ar-
queológicos, que são patrimô-
nios da União.

O julgamento no STJ se deu 
a partir de um habeas corpus 
apresentado pela defesa do 
ex-presidente da Vale, Fábio 
Schvartsman, que era um dos 
réus. A tese de incompetênca 
da Justiça estadual foi aceita 
mesmo sob discordância do 
MPF (Ministério Público Fe-
deral), que se alinhou ao 
entendimento do MPMG.

“Não há descrição de crime 
federal, não há crime federal, 
não há bem jurídico da União 
atingido aqui na denúncia”, 
disse no julgamento a subpro-
curadora-geral da República, 
Luiza Frischeisen.

O mesmo STJ já havia, 
em junho de 2020, julgado 
um conflito de competência e 
mantido o processo na esfera 
estadual. Na época, os inte-
grantes da terceira sessão 

negaram, por sete votos a 
um, outro pedido que havia 
sido formulado pela defesa de 
Fábio Schvartsman.

Entre os ministros que 
participaram de ambos os 
julgamentos, dois mudaram 
de opinião: Laurita Vaz e 
Rogerio Schietti Cruz, que vo-
taram em 2020 por manter o 
caso na Justiça estadual, con-
cordaram no ano passado em 
remetê-lo à Justiça federal.

O MPMG ainda tenta re-
verter a decisão, mas seu 
primeiro movimento não foi 
bem-sucedido, já que o STJ 
não reconsiderou seu posi-
cionamento e confirmou a 
federalização do caso. Diante 
da situação, foi apresentado 
recurso ao STF, que ainda não 
marcou data para analisar a 
questão.

Para o procurador-geral 
de justiça do MPMG, Jarbas 

Soares Júnior, houve uma in-
versão de papéis. “Não houve 
um conflito de competência 
entre os juízos e o MPF não 
reivindicou a sua atribuição. 
O advogado do réu é que está 
dizendo que teria crimes fe-
derais”, disse ele à Agência 
Brasil.

Caso a federalização seja 
confirmada, o MPMG ficaria 
sem poder atuar no caso. 
Esse papel agora caberia ao 
MPF e o processo recome-
çaria do zero. Os acusados 
na esfera estadual perderiam 
a condição de réus e uma 
nova denúncia precisaria ser 
apresentada.

Segundo Jarbas Soares 
Júnior, o MPF teria auto-
nomia de atuação e não existe 
nenhum acordo para que o 
trabalho já realizado seja 
reaproveitado, embora acre-
dite ser possível que isso 
aconteça.

Procurado pela Agência 
Brasil, o MPF respondeu em 
nota que não irá se pronun-
ciar enquanto a questão es-
tiver sub judice e não houver 
uma decisão definitiva. “Os 

autos nem vieram ainda para 
a Justiça Federal porque a 
própria juíza estadual pro-
feriu decisão no sentido de 
que só os remeterá após o 
julgamento dos recursos”, re-
gistra o texto.

Atraso
Além de lamentar o atraso 

no processo causado por essa 
situação, os atingidos também 
temem que o caso tenha, na 
Justiça federal, o mesmo tra-
tamento do processo envol-
vendo a tragédia em Mariana 
(MG) ocorrida em novembro 
de 2015.

No episódio, o rompimento 
de uma barragem da mine-
radora Samarco deixou 19 
mortos, destruiu comunidades 
e causou impactos socioeco-
nômicos e ambientais em de-
zenas de municípios da Bacia 
do Rio Doce.

Passados 
sete anos, 
ninguém foi 
condenado. 
A maioria 
dos 22 de-
nunc iados 
pelo MPF foi 
excluída do 
processo por 
decisão judi-
cial e apenas 

sete nomes 
ainda figuram como réus. Ne-
nhum deles, no entanto, res-
ponde mais pelos crimes de 
homicídio e lesões corporais. O 
julgamento prossegue apenas 
para os crimes de inundação 
qualificada e desabamento ti-
pificados no Código Penal e 
por mais 12 crimes previstos 
no Código Ambiental.

Novos indiciamentos
A atuação do MPF perante 

a Justiça federal poderá ser 
influenciada por um novo 
fator. Em novembro do ano 
passado, a Polícia Federal 
anunciou a conclusão de seu 
inquérito e informou o indi-
ciamento de 19 pessoas por 
homicídio com dolo eventual, 
duplamente qualificado por 
emprego de meio que resultou 
em perigo comum e de recurso 
que dificultou ou tornou im-
possível a defesa das vítimas. 
Toda a documentação já foi 
remetida ao MPF.

Os nomes ainda não foram 
revelados e não é possível 
neste momento saber quais 
são as divergências na com-
paração com a lista dos 16 

denunciados pelo MPMG. 
Quando moveram a ação em 
fevereiro de 2020, os promo-
tores estaduais trabalharam 
em parceria com a Polícia Civil 
e consideraram que já existia 
farto material probatório, o 
qual comprovaria os riscos 
assumidos deliberadamente 
pela Vale, pela Tüv Süd e por 
seus funcionários.

As responsabilidades 
sobre a tragédia também 
foram apuradas por CPIs 
(comissões parlamentares 
de inquérito) na ALMG (As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais), na Câmara dos Depu-
tados e no Senado. Todos os 
relatórios finais foram apro-
vados ainda em 2019.

O inquérito da Polícia Fe-
deral era a última investi-
gação ainda em andamento. 
Ele foi desmembrado em dois: 
em setembro de 2019, sete 
funcionários da Vale e seis 
da Tüv Süd foram indiciados 
por falsidade ideológica e 
uso de documentos falsos. 
Eles teriam forjado relató-
rios de revisão periódica e 
de inspeção de segurança e 
a declaração de estabilidade 
da barragem, ignorando pa-
râmetros técnicos.

Já os 19 novos indicia-
mentos dizem respeito à se-
gunda parte do inquérito fo-
cado na apuração de crimes 
ambientais e contra a vida. 
Segundo a Polícia Federal, 
a investigação se arrastou 
porque era preciso identi-
ficar claramente qual foi o 
gatilho da liquefação, ou seja, 
o que fez com que sedimentos 
sólidos passassem a se com-
portar como fluídos e sobre-
carregassem a estrutura.

Em fevereiro de 2021, 
foram divulgadas informações 
preliminares da investigação: 
uma perfuração em um ponto 
crítico da barragem teria 
desencadeado a tragédia. A 
mesma conclusão apareceu 
em outubro do ano passado no 
relatório final de um estudo 
de modelagem e simulação 
por computador conduzido 
pela Universidade Politécnica 
da Catalunha, desenvolvido 
por intermédio de uma acordo 
firmado entre o MPF e a Vale. 
O procedimento, que estava 
sendo realizado no momento 
da ruptura pela empresa 
Fugro, tinha como objetivo 
instalar instrumentos para 
medir a pressão da água no 
solo.
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Não há descrição de crime 
federal, não há crime federal, 
não há bem jurídico da União 
atingido aqui na denúncia
Luiza Frischeisen, subprocuradora-geral da República
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Saúde

Possível federalização do caso anularia sentenças da Justiça estadual em andamento

COVID-19: 
portaria altera 
regras para 
afastamento 
do trabalho
Luciano Nascimento 
Agência Brasil

O Ministério da Saúde pu-
blicou nessa terça-feira (25) 
portaria diminuindo de 15 
para 10 dias o prazo de afas-
tamento dos trabalhadores 
com casos confirmados do 
novo coronavírus, suspeitos 
ou que tiveram contato com 
casos suspeitos. O texto, 
assinado em conjunto com 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência, diz ainda que o 
período de afastamento pode 
ser reduzido para sete dias, 
caso o funcionário apre-
sente resultado negativo em 
teste por método molecular 
(RT-PCR ou RT-LAMP) ou 
teste de antígeno a partir do 
quinto dia após o contato.

A redução para sete dias 
também vale para os casos 
suspeitos desde que o tra-
balhador esteja sem apre-
sentar febre há 24 horas, 
sem tomar remédios anti-
térmico e com a melhora dos 
sintomas respiratórios.

As novas regras alteram 
uma portaria de junho de 
2020, que trouxe regras para 
a adoção prioritária do re-
gime de teletrabalho, entre 
outros pontos. O documento 
atual diz que, na ocorrência 
de casos suspeitos ou con-
firmados da COVID-19, o 
empregador pode adotar, a 
seu critério, o teletrabalho 
com uma das medidas para 
evitar aglomerações.

No caso dos trabalha-
dores com 60 anos ou mais 
ou que apresentem condi-
ções clínicas de risco para 
desenvolvimento de compli-
cações da COVID-19, o texto 
diz que eles devem receber 
atenção especial e também 
coloca a adoção do trabalho 
remoto como uma medida 
alternativa para evitar a 
contaminação, a critério do 
empregador. Antes, a indi-
cação do governo era de que 
o trabalho remoto deveria 
ser priorizado.

Pela portaria, as em-
presas devem prestar in-
formações sobre formas 
de prevenção da doença, 
como o distanciamento 
social, e reforçar a neces-
sidade de procedimentos 
de higienização correta e 
frequente das mãos com 
utilização de água e sabo-
nete ou, caso não seja pos-
sível a lavagem das mãos, 
com sanitizante adequado 
como álcool a 70%.

As empresas também 
devem disponibilizar re-
cursos para a higieni-
zação das mãos próximos 
aos locais de trabalho, 
incluídos água, sabonete 
líquido, toalha de papel 
descartável e lixeira, cuja 
abertura não demande 
contato manual, ou sani-
tizante adequado para as 
mãos, como álcool a 70%.

O texto diz que as em-
presas devem adotar me-
didas para evitar aglomera-
ções nos ambientes de tra-
balho, como a manutenção 
da distância mínima de um 
metro entre os trabalha-
dores e entre os trabalha-
dores e o público, e o uso 
de máscara.

A portaria determina 
ainda que as empresas 
devem manter registro atu-
alizado à disposição dos 
órgãos de fiscalização das 
medidas tomadas para a 
adequação dos ambientes de 
trabalho para a prevenção 
contra a COVID-19 e também 
dos casos suspeitos; casos 
confirmados; trabalhadores 
que tiveram contato com 
casos confirmados no am-
biente de trabalho.

Minas Gerais

Processo criminal da tragédia em 
Brumadinho pode voltar à estaca zero
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Lançamento
Residente em Três Lagoas, Cilene vem à 

Capital para lançar o livro com amigos, familiares 
e confrades da Academia Feminina de Letras e 
Artes de Mato Grosso do Sul (Aflams), da qual 
faz parte, mas vai realizar também uma tarde 
de autógrafos na cidade onde mora. 

Durante os eventos serão comercializadas 
as outras obras escritas pela autora, e a renda 
dessas vendas será 100% revertida para o projeto 
“Ler é Preciso”, iniciativa da própria autora que 
distribui livros para escolas públicas de Três 
Lagoas. “O projeto incentiva jovens e crianças 
a terem a leitura como aliada no aprendizado 
e no crescimento pessoal”, resume a escritora.

Disponível apenas no formato físico, o livro 
tem lançamento programado para Campo 
Grande e Três Lagoas. Além disso, a autora 
está verificando a possibilidade e pretende ainda 
lançar a obra em São Paulo, se tudo der certo, 
em março ou abril. 

Os livros e outras obras de Cilene também 
podem ser vistos e adquiridos por meio de seu 
site: https://cilenequeiroz.com.br/

Bióloga que fez da 
escrita uma paixão 
após AVC lança 
livro permeado 
por mistérios 
nesta quinta-feira
Méri Oliveira

Uma trama familiar que se passa, 
paralelamente, em 1890 e nos anos 2000. Um 
romance cheio de segredos e reviravoltas, amor e 
ódio, venturas e desventuras, acordos e traições. 
Assim pode ser resumida a história retratada 
no livro “Sala das Flores”, de autoria de Cilene 
Queiroz, que será lançado nessa quinta-feira 
(27), em Campo Grande, e no dia 3 de fevereiro, 
em Três Lagoas. 

“Esse livro exigiu uma pesquisa muito grande, 
foram quase dois anos pesquisando antes mesmo 
de começar a escrever. Me aprofundei em 
assuntos relacionados à Itália, à imigração 
italiana para o Brasil e à Segunda Guerra”, conta 
Cilene, que afirma que não tinha conhecimento 
suficiente a respeito de detalhes sobre o país.

Tendo Machado de Assis como sua principal 
referência, e o livro “Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” como fonte de inspiração, Cilene 
utiliza a digressão, recurso que afasta o autor 
da história para refletir sobre algum assunto, 
e os flashbacks temporais para se deslocar 
pelas duas linhas do tempo paralelas que a 
obra apresenta, uma no século 19 e outra no 
século 21. “É uma saga familiar, da dinastia 
do italiano Donato Pace Giuseppe, e durante 
o desenvolvimento da história há uma quebra 
cronológica. É como se fossem dois livros em 
um”, explica a autora, que prefere não revelar 
muito sobre o enredo para não comprometer a 
experiência dos leitores.

Cilene afirma que “Sala das Flores” significa 
“mais um livro, mais uma aprendizagem e mais 
uma fonte de pesquisa, tudo novo. Não dá para 
comparar um livro com o outro, são coisas 
totalmente distintas, isso sempre aperfeiçoa. 
Sempre, e não pode parar”.

Superação
Bióloga, professora e pesquisadora, Cilene 

Queiroz encontrou na literatura um novo 
recomeço. Há 15 anos, um AVC (acidente 
vascular cerebral) limitou seus movimentos e 
sua locomoção, mas não sua criatividade e sua 
vontade de produzir. 

Para Cilene, após o episódio, a literatura 
acabou por se tornar uma válvula de escape e 
uma maneira de ter melhor qualidade de vida. 
“Eu nunca parei, sabe? Eu sempre lia, onde as 
pessoas lançavam livros eu ia, me aceitassem 
ou não, do jeito que eu estava, ou não. Eu ficava 
embasbacada, aprendendo com eles, e isso foi 
muito bom. Depois me veio a vontade de crescer 
como pessoa, então eu lancei o primeiro livro, 
o segundo, o terceiro, fiz um e-book, e o quinto 
é este.” A autora ainda reitera que, após o 
AVC, não pôde mais trabalhar fora e passou 
a depender de ajuda de outras pessoas, mas 
mesmo assim isso não a impediu de ir à luta e 
descobrir uma nova paixão. 

A escritora acredita que o fato de não ter se 
entregado contribuiu muito para que ela tivesse 
forças para buscar um novo significado para a 
própria vida, algo que pudesse lhe dar uma razão 
para seguir em frente, mesmo com as mudanças 
e limitações advindas do AVC. “Seja uma válvula 
de escape ou não, eu nunca, nunca parei. Eu 
acordo às cinco horas, caminho pela minha casa, 
logo ligo o computador e já estou escrevendo, 
pesquisando para o próximo livro... acho que 
é por aí. Acho que as pessoas não deveriam se 
entregar nunca”, dispara, entusiasmada.

Aprendizado
Autora de “Lembranças”, “Filhos do Destino”, 

“Transformar para Evoluir” e “Diga Não às 
Drogas”, a escritora não considera o quinto livro, 
“Sala das Flores”, uma “obra-prima”, nem vê 
os anteriores como tais. Na verdade, ela os vê 
como treinamento. A cada novo lançamento, o 
que é despertado é um sentimento de evolução, 
crescimento e a vontade de aprender a cada 
dia mais, a fim de ter melhor preparo para o 
próximo trabalho. 

“É como se eu aprendesse a andar, porque 
eu estava começando, então fui devagarinho, 
eu estava estudando, eu escrevia, depois um 
novo livro, aí já foi um romance... Então você 
nota a diferença. Eu fui aprendendo a escrever”, 
pontua e reitera: “A vida é assim, continuamente 
aprendendo. Ai daquele que diz que já sabe o 
suficiente. Não sabe, não. A gente sempre tá 
aprendendo”. 

SERVIÇO: 
O lançamento do livro 
“Sala das Flores”, será 
realizado nessa quinta-

feira (27), das 16h 
às 18h, na  Cafeteria 

Duckbill, localizada 
na  R. Nortelândia, 

613. Serão seguidos 
os protocolos de 

biossegurança vigentes 
e o uso de máscara  

será obrigatório.
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comparar um livro com o outro, são coisas 
totalmente distintas, isso sempre aperfeiçoa. 
Sempre, e não pode parar”.

Superação
Bióloga, professora e pesquisadora, Cilene 

Queiroz encontrou na literatura um novo 
recomeço. Há 15 anos, um AVC (acidente 
vascular cerebral) limitou seus movimentos e 
sua locomoção, mas não sua criatividade e sua 
vontade de produzir. 

Para Cilene, após o episódio, a literatura 
acabou por se tornar uma válvula de escape e 
uma maneira de ter melhor qualidade de vida. 
“Eu nunca parei, sabe? Eu sempre lia, onde as 
pessoas lançavam livros eu ia, me aceitassem 
ou não, do jeito que eu estava, ou não. Eu ficava 
embasbacada, aprendendo com eles, e isso foi 
muito bom. Depois me veio a vontade de crescer 
como pessoa, então eu lancei o primeiro livro, 
o segundo, o terceiro, fiz um e-book, e o quinto 
é este.” A autora ainda reitera que, após o 
AVC, não pôde mais trabalhar fora e passou 
a depender de ajuda de outras pessoas, mas 
mesmo assim isso não a impediu de ir à luta e 
descobrir uma nova paixão. 

A escritora acredita que o fato de não ter se 
entregado contribuiu muito para que ela tivesse 
forças para buscar um novo significado para a 
própria vida, algo que pudesse lhe dar uma razão 
para seguir em frente, mesmo com as mudanças 
e limitações advindas do AVC. “Seja uma válvula 
de escape ou não, eu nunca, nunca parei. Eu 
acordo às cinco horas, caminho pela minha casa, 
logo ligo o computador e já estou escrevendo, 
pesquisando para o próximo livro... acho que 
é por aí. Acho que as pessoas não deveriam se 
entregar nunca”, dispara, entusiasmada.

Aprendizado
Autora de “Lembranças”, “Filhos do Destino”, 

“Transformar para Evoluir” e “Diga Não às 
Drogas”, a escritora não considera o quinto livro, 
“Sala das Flores”, uma “obra-prima”, nem vê 
os anteriores como tais. Na verdade, ela os vê 
como treinamento. A cada novo lançamento, o 
que é despertado é um sentimento de evolução, 
crescimento e a vontade de aprender a cada 
dia mais, a fim de ter melhor preparo para o 
próximo trabalho. 

“É como se eu aprendesse a andar, porque 
eu estava começando, então fui devagarinho, 
eu estava estudando, eu escrevia, depois um 
novo livro, aí já foi um romance... Então você 
nota a diferença. Eu fui aprendendo a escrever”, 
pontua e reitera: “A vida é assim, continuamente 
aprendendo. Ai daquele que diz que já sabe o 
suficiente. Não sabe, não. A gente sempre tá 
aprendendo”. 

SERVIÇO: 
O lançamento do livro 
“Sala das Flores”, será 
realizado nessa quinta-

feira (27), das 16h 
às 18h, na  Cafeteria 

Duckbill, localizada 
na  R. Nortelândia, 

613. Serão seguidos 
os protocolos de 

biossegurança vigentes 
e o uso de máscara  

será obrigatório.
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Orquestra Filarmônica 
Jovem Emmanuel 
faz campanha para 
arrecadar instrumentos

RealityMúsica

Solidariedade

Vini se destaca como o 
mais desejado no pódio 
do ‘BBB 22’ pelos colegas

Festival on-line #ZiriguidumEmCasa 
relembra canções lançadas em 1979

Roberto Menescal é um 
dos grandes nomes da 
música popular brasileira 
presentes no festival
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Projeto Faternidade Sem Fronteiras atende crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade na Capital
Marcelo Rezende

A Orquestra Filarmônica 
Jovem Emmanuel, Projeto 
da Organização humanitária 
FSF (Fraternidade Sem Fron-
teiras), chama a atenção para 
a importância da campanha 
que visa arrecadar novos ins-
trumentos para atender alunos 
recentemente acolhidos.

A campanha pretende arre-
cadar: 10 violinos, 4 trompetes, 
3 trombones, 2 saxofones alto, 
2 saxofones tenor, 2 clarinetes 

sib, 6 violas clássicas, 2 con-
trabaixos, 4 violoncelos e 2 
flautas transversais. 

Quem quiser doar os ins-
trumentos deve entregá-los 
na sede da FSF, localizada 
na Rua Praia da Pituba, 53, 
Jardim Autonomista – Campo 
Grande-MS, no horário entre 
8h e 17h. 

Também podem ser feitas 
doações financeiras pelo link: 
https://fraternidadesemfron-
teiras.colabore.org/doeor-
questra/single_step

“A orquestra evoluiu e mais 
crianças e jovens vão che-
gando e nós precisamos dar o 
aporte logístico para recebê-
-los. Por isso necessitamos 
de instrumentos para poder 
fomentar cada vez mais e 
ampliar os horizontes da edu-
cação musical a eles”, afirma 
o maestro Orion Cruz, coorde-
nador da orquestra.

Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel
Atualmente são 92 alunos 

em aulas de música com instru-

mentos de cordas (violino, viola 
de arco, violoncelo e contra-
baixo) e sopro (flauta, clarinete, 
trompete e saxofone). Todos 
os materiais e instrumentos 
são oferecidos de graça pelo 
projeto. Antes da pandemia, a 
orquestra contava com 120 es-
tudantes e tem capacidade para 
até 300 alunos. Em 2021, as 
aulas presenciais retornaram 
respeitando todas as medidas 
de biossegurança.

Além do maestro, outros oito 
professores e três monitores mi-

nistram as aulas. Conforme os 
alunos evoluem no aprendizado 
musical, eles passam a integrar 
a orquestra e a participarem 
das apresentações. 

Sobre a Fraternidade Sem 
Fronteiras – A FSF é uma 
organização humanitária e não 
governamental, com sede em 
Campo Grande (MS) e atuação 
brasileira e internacional. A 
instituição possui 68 polos de 
trabalho, mantém centros de 
acolhimento, oferece alimen-
tação, saúde, formação profis-

sionalizante, educação, cultivo 
sustentável, construção de 
casas e ainda abraça projetos 
de crianças com microcefalia e 
doenças raras.  

Todos os trabalhos são man-
tidos por meio de doações e 
principalmente pelo apadri-
nhamento. Com R$ 50 mensais 
é possível contribuir com um 
projeto e fazer a diferença na 
vida de muitas pessoas. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo site www.fraternidadese-
mfronteiras.org.br. 

Méri Oliveira 

A 24ª edição do Festival 
#ZiriguidumEmCasa, pri-
meira de 2022, celebra um 
ano muito importante para 
a música brasileira: 1979. O 
tema vem do livro “1979 – 
O Ano que Ressignificou a 
MPB”, com mais de 90 textos, 
organização de Célio Albu-
querque e que será lançado 
pela editora Garota FM no 
segundo semestre. O festival 
vai ao ar nesse sábado (29), 
às 20h no canal de Ziriguidum 
no YouTube e comemora a 
bem-sucedida campanha de fi-
nanciamento coletivo do livro.

Como de costume, Claudio 
Lins abre a noite e recebe 40 
artistas para lembrar parte do 
repertório do ano: Ana Clara 
Fischer e André Bedurê, An-
dreia Pedroso, Banda Certas 
Canções, Carlos Evandro 
Lordello e Juliana, Chris 
Fuscaldo, Crika Amorim, Da-
nilo Lacerda Lichote, João 
Lacerda Lichote e Leonardo 
Lichote, David Tygel, Gus-
tavo Macacko, Iso Fisher, 
Jaime Alem e Nair Cândia, 
João Pinheiro, Joyce Moreno, 
Jully, Kika Malk e Renan Ro-
drix, Leandro Souto Maior, 
Manu Santos e Luiz Amé-
rico, Márcia Tauil, Marcos 
Souza e Karina Souza, Mar-
gareth Reali, Eneias Xavier 
e Christiano Caldas, Masé 
Sant’Anna, Matéria de Samba, 
Miltinho MPB4, Nova, Paula 
Tesser, Paulo Bi, Pedro Cini, 
Roberto Menescal e Analu 
Sampaio, Rommel, Rubens 
Kurin, Thelmo Lins, Vannick 
Belchior e Wagner Cose.

Entre as surpresas apre-
sentadas nesta edição, a 
banda americana Nova fez 
uma versão em inglês inédita 
da música “Paula e Bebeto”. 
A cantora Vannick Belchior, 
filha do compositor, aparece 
lembrando o grande sucesso 
do pai: “Medo de Avião”. Al-
guns dos artistas são também 
autores de artigos no livro 
como Joyce Moreno, Miltinho 
MPB4, Crikka Amorim, Le-
andro Souto Maior, entre 
outros.

Pioneiro na organização 
de festivais de lives durante 
o isolamento social, #Ziri-
guidumEmCasa foi uma ini-
ciativa de Claudio Lins com 
o jornalista Beto Feitosa e 

Folhapress

O Jogo da Discórdia, que 
costuma esquentar as edi-
ções de segunda-feira do 
“BBB”, não foi suficiente para 
quebrar o clima de paz e har-
monia entre os participantes 
do “BBB 22” (Globo). A dinâ-
mica proposta pela produção 
do programa foi semelhante à 
de anos anteriores, mas um 
pouco mais leve.

No Jogo do Pódio, os par-
ticipantes tinham que ima-
ginar que eram os campeões 
do “BBB 22” e apontar dois 
colegas para estar no pódio 
junto com eles, indicando 
quem estaria na 2ª e na 
3º posição. Alguns partici-
pantes se destacaram, apa-
recendo em muitos pódios, 
como o cearense Vinicius, 
que apareceu em sete pódios 
(incluindo o próprio).

Arthur Aguiar, Jade Picon, 
Linn da Quebrada e Naiara 
Azevedo não apareceram 
em nenhum pódio, exceto os 
montados por eles próprios. 
O fato foi destacado pelo 
apresentador Tadeu Sch-
midt no fim do programa, 
como uma tentativa de atiçar 
os ânimos.

Diferente de outros anos, 
não era preciso indicar quem 
os participantes achavam 
que não venceria o programa 
de jeito nenhum. Isso frus-
trou muitos internautas, que 
vêm criticando o programa 
porque os participantes 
estão muito calmos nesta 
primeira semana.

A decisão surpreendeu 
até a participantes das edi-
ções anteriores. Gil do Vigor, 

um dos principais nomes 
do “BBB 21”, comentou nas 
redes sociais: “Não tem o 
Não Ganha???? É sério???”.

Confira os pódios montados 
pelos participantes 

Natália - Jessilane (2º) e Lucas 
(3º)
Naiara Azevedo - Tiago Abravanel 
(2º) e Jessilane (3º)
Luciano - Douglas Silva (2º) e 
Lucas (3º)
Tiago Abravanel - Douglas Silva 
(2º) e Pedro Scooby (3º)
Bárbara - Laís (2º) e Eslovênia 
(3º)
Douglas Silva - Paulo André 
Camilo (2º) e Tiago Abravanel 
(3º)
Pedro Scooby - Tiago Abravanel 
(2º) e Paulo André Camilo (3º)
Jade Picon - Bárbara (2º) e 
Brunna Gonçalves (3º)
Paulo André Camilo - Vinicius 
(2º) e Douglas Silva (3º)
Rodrigo - Eliezer (2º) e Vinicius 
(3º)
Laís - Bárbara (2º) e Vinicius 
(3º)
Brunna Gonçalves - Maria (2º) 
e Vinicius (3º)
Eslovênia - Eliezer (2º) e 
Vinicius (3º)
Eliezer - Vinicius (2º) e 
Eslovênia (3º)
Jessilane - Natália (2º) e  
Lucas (3º)
Arthur Aguiar - Douglas Silva 
(2º) e Tiago Abravanel (3º)
Vinicius - Eliezer (2º) e Rodrigo 
(3º)
Linn da Quebrada - Vinicius 
(2º) e Jessilane (3º)
Lucas - Natália (2º) e Luciano 
(3º)
Maria - Brunna Gonçalves (2º) 
e Tiago Abravanel (3º)

começou na primeira semana 
de pandemia, quando os tea-
tros foram fechados. O festival 
seguiu com adesão de Ana 
Paula Romeiro e Maria Braga 
na produção. Em dezembro o 
festival ganhou o troféu de Me-
lhor Festival Online no Prêmio 
Profissionais da Música.

O festival já apresentou 
nomes como Leila Pinheiro, 
Baby do Brasil, Emanuelle 
Araújo, Biquíni Cavadão, 
Marcos Valle, George Israel, 
Benito di Paula, Geraldo Aze-
vedo, Danilo Mesquita, Pedro 
Luis, Roberta Campos, Ro-
berta Sá, Zé Renato, Pedro 
Luis e Isabella Taviani. Ar-
tistas como Ivan Lins, Joyce 
Moreno, Lucinha Lins e Jane 
Duboc estrearam no formato 
live no festival, que também 
se esforça em descobrir e va-
lorizar novos nomes.

O site Ziriguidum.com, pla-
taforma do festival, comemora 

seus 25 anos com um docu-
mentário contando sua his-
tória. Fundadores do projeto, 
os jornalistas Beto Feitosa e 
Flávia Souza Lima falam sobre 
a produção de uma revista 
independente e do pioneirismo 
do lançamento de site de mú-
sica brasileira, produção de 
podcasts e experiências com 
streaming. Com depoimentos 
de Zélia Duncan, Verônica Sa-
bino, Claudio Lins, Rodrigo 
Faour e Ricardo Fotios, “Zi-
riguidum.com – 25 anos” já 
está disponível em http://bit.
ly/ziriguidumdoc. 

24º Festival #ZiriguidumEmCasa - 1979
Com Ana Clara Fischer e 

André Bedurê, Andreia Pe-
droso, Banda Certas Can-
ções, Carlos Evandro Lor-
dello e Juliana, Chris Fus-
caldo, Claudio Lins, Crika 
Amorim, Danilo Lacerda Li-
chote, João Lacerda Lichote 

e Leonardo Lichote, David 
Tygel, Gustavo Macacko, 
Iso Fisher, Jaime Alem e 
Nair Cândia, João Pinheiro, 
Joyce Moreno, Jully, Kika 
Malk e Renan Rodrix, Le-
andro Souto Maior, Manu 
Santos e Luiz Américo, 
Márcia Tauil, Marcos Souza 
e Karina Souza, Margareth 
Reali, Eneias Xavier e Chris-
tiano Caldas, Masé Sant’ 
Anna, Matéria de Samba, 
Miltinho MPB4, Nova, Paula 
Tesser, Paulo Bi, Pedro Cini, 
Roberto Menescal e Analu 
Sampaio, Rommel, Rubens 
Kurin, Thelmo Lins, Vannick 
Belchior e Wagner Cose.

SERVIÇO: 
A 24ª edição do Festival 
#ZiriguidumEmCasa será 
transmitida nesse sábado (29) 
às 20h. no canal de Ziriguidum 
no YouTube: http://tinyurl.com/
tvziriguidum
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MIS promove debate sobre filmes franceses 
cedidos pelo streaming da Cinemateca do RJ

Edital

Audiovisual

Divulgada lista dos selecionados para o Programa Cidadania Viva

Ação é uma parceria entre Cinemateca do Rio de 
Janeiro, Aliança Francesa e a Embaixada da França

Divulgação

Divulgação

Sylvia Cesco

Diga-lhes que estou feito 
passarinho, lilás lesma ou  
azul hortênsia: cambiando de  
penas, de pele e de pétalas. 
Que ando  expiando esta  sina  
de viver a envelhecência como 
se menina fosse, saltando pe-
dras e escalando muros. 

Mas diga-lhes  também  que  
ainda  me voy camiñando  
com um pé descalço e outro 
de  escuro sapato com frá-
geis amarrilhos. Hay que 
contar-lhes   que estoy  bien, 
aunque  recitando ladainhas 
em labirintos-mosteiros, brin-

cando de cirandinha com as 
borboletas  solitas como yo 
misma. Y que la vida cambiou. 
Que as pessoas mudaram. 
Que a palavra  arredou. Que  
la  poesia se desprendeu dos 
tênues fios  que a susten-
tavam e onde as golondrinas 
pousavam ao entardecer. São 
tempos dos barcos ancorados, 
dos espelhos quebrados e dos 
relógios sem ponteiros. São 
tempos dos anjos dos longos 
cabelos trançados, descom-
preendendo a eternidade hu-
mana agoniada. 

São os tempos! São os ve-
lhos novos tempos! Avisa a 

los que preguntan por mi que 
à minha frente sempre houve 
um rio, uma relva e um arrepio 
e que eu preciso fazer   minha  
última escolha: em qual deles 
mergulhar?  

 Explica-lhes  que por acá 
estoy me entardecendo em so-
turnos silêncios, cicatrizando 
las heridas hechas  en la  piel 
del alma,  e é preciso, pois, 
aguardar o tempo certo da 
completa cura  para encarar 
de frente  aquele  negro e 
vítreo olhar que só a grande 
noite possui.  Porém, noticia-
-lhes que ando em constante 
vigília, recolhendo seixos, 

pedras e asas azuis de beija-
-flores, escondidas entre as 
florescências de  um ( des) 
encantado  jardim onde  me 
enraizei em diferentes  formas 
geométricas.

Frutifiquei? Ora, senão! 
Desde sempre, desde então.  
Vindimei às avessas, sem 
pressa,  as uvas para o vinho 
sagrado. E bebi-o em golitos 
a cada pôr-do-sol, que essa 
é a nobre e dolorosa hora: 
a da chegada e da partida. 
Compreenderei se não se fiar 
nessas coisas que lhe digo, já 
que  são tão somente translú-
cidas  infinitudes  gotejando 

de  minhas ( des)entranhas 
andarilhas. Mas por favor, 
diga, conte, profetize, anuncie 
a todos los que preguntan por 
mim  que por acá estoy, alu-
miando   trieiros cobertos de  
estrelados musgos, juntando 
meus pedacitos  em completa 
e indissoluta irrealidade e 
nem me dando a tormentos 
inúteis de desamor.  

Finalmente, posso lhe 
contar que estou  viajora de-
salbergada de mim e que me 
basto e me completo com a 
minha metade.E que no final 
de tudo, eu  mereço ter um 
início, meio e fim.  

A los que preguntan por mi

FALANDO DE

 Sylvia Cesco é professora, cronista, poeta e 
presidente da UBE-MS.

 Sylvia Cesco é professora, cronista, poeta e 

Marcelo Rezende

O Museu da Imagem e do 
Som de Mato Grosso do Sul, 
em parceria com a Aliança 
Francesa de Campo Grande, 
promove um debate, na sexta-
-feira (28), a partir das 17h30, 
pelo Instagram da Fundação 
de Cultura de MS, a respeito 
de dois filmes franceses que 
serão liberados de graça pelo 
streaming da Cinemateca do 
Rio de Janeiro.

Os filmes são: “Tudo o 
que me resta da revolução” 
(Tout ce qu’il me reste de la 
révolution) (2018), de Judith 
Davis, e “Com toda a minha 
força” (De toutes mes forces), 
(2017), de Chad Chenouga. 
Os filmes estarão disponí-
veis na plataforma “Ifcinema 
à la carte”, para o acesso 
em visualizações individuais 
por streaming, sem necessi-
dade de registro. Participam 
do bate-papo promovido pelo 
MIS e AF (Aliança Francesa) 
Marcia Saddi (AF), Marinete 
Pinheiro (MIS) e Vitor Zan 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul).

Os filmes estão liberados por 
meio da Cinemateca do Estado 
do Rio de Janeiro em parceria 
com a Aliança Francesa e a 
Embaixada da França, por oca-
sião do evento “A NOITE DAS 
IDEIAS” (La Nuit des Idées). 
Na noite de sexta-feira (28), as 
pessoas vão poder assistir de 
graça aos dois filmes no strea-
ming da cinemateca.

Iniciada em 2016, “A Noite 
das Ideias” é um evento anual 
organizado pelo Institut Fran-
çais e as Embaixadas da França 
através do mundo para celebrar 
a livre circulação de ideias 
e conhecimentos, oferecendo, 
na mesma noite, conferências, 
encontros, fóruns e mesas-re-
dondas, bem como projeções 
sobre um tema especial.

Os dois filmes disponíveis 
este mês dialogam com a te-
mática desta 7ª edição: “(Re)
construir juntos”, que visa a 
gerar discussões e torno da 
reconstrução das nossas so-
ciedades que enfrentam desa-
fios singulares, bem como em 
torno da solidariedade e dos 
esforços de cooperação entre 
indivíduos, grupos da socie-

dade civil e Estados. Confiram 
a sinopse dos filmes:

Tout ce qu’il me reste de la 
révolution (2018), Judith Davis

Primeiro longa-me-
tragem da atriz Judith 
Davis, o filme “O que me 
resta da revolução” segue 
as aventuras de Angèle, 
uma jovem francesa de 
uma família de ativistas 
que luta contra a maldição 
da sua geração: nascer 
“tarde demais” numa 
época de depressão 
política global. 

O que lhe resta da revo-
lução, das suas transmis-
sões, das suas desilusões e 
esperanças? Este longa-me-
tragem explora com humor 
e inteligência a desordem 
política de uma geração de 
jovens franceses, ansiosos 
por perpetuar as lutas re-
volucionárias da antiga 
geração (a famosa “Geração 
1968”), ao mesmo tempo que 
tenta trilhar um caminho 
num mercado de trabalho 
cada vez mais fechado.

Erramos: Na edição de quarta-
feira (19), o texto de Sylvia 
Cesco foi, erroneamente, 
substituído por um outro, escrito 
pela poeta Janet Zimmermann. 
Segue hoje o texto correto. 

De toutes mes forces (2017), 
Chad Chenouga

Este segundo filme do 
realizador francês Chad 
Chenouga segue Nassim, 
um estudante de uma pres-
tigiosa escola secundária 
parisiense. Nassim parece 
ter uma vida tão ordinária 
como seus colegas de escola. 
Ninguém suspeita de que 
ele acabou de perder a sua 
mãe e passa suas noites num 
abrigo provisório. Apesar da 

ajuda da diretora (interpre-
tada pela incrível Yolande 
Moreau), ele se recusa a ser 
assimilado aos outros jovens 
desse centro. A fim de ser 
aceito pelos seus amigos da 
escola, Nassim esconde o seu 
segredo. Um drama delicado 
que questiona o determi-
nismo social.

Realizada pelo Institut 
Français com apoio da Ci-
nemateca da Embaixada 
da França, “IFcinéma à la 
carte” é uma mostra in-

teiramente on-line e 100% 
gratuita que tem como prin-
cipal intuito a celebração da 
diversidade e vitalidade do 
cinema francês e francófono, 
de forma totalmente aces-
sível a todos os públicos.

Informações sobre a “Noite das 
Ideias” no Museu da Imagem 
e do Som de MS, pelo telefone 
(67) 3316-9146. Link da 
plataforma de streaming: https://
ifcinema.institutfrancais.com/fr/
streaming/alacarte

Foi publicado, no DOE (Diário 
Oficial) da última segunda-feira 
(24), o resultado com os 71 
estudantes selecionados para 
participarem do Programa Ci-
dadania Viva, da Secic (Secre-
taria de Estado de Cidadania e 
Cultura). O Programa Cidadania 
Viva recebeu 350 inscrições de 
jovens entre 16 e 29 anos, com 
interesse em se tornarem moni-
tores sociais. 

O secretário adjunto da 
Secic, Eduardo Romero, frisa 
que “o Cidadania Viva é um 
grande projeto que vai integrar 
as pessoas dentro de suas pró-
prias comunidades, sejam elas 
urbanas, rurais, remanescentes 
de quilombos, indígenas, entre 
outras, em que os jovens terão 
como incentivo uma bolsa, mas 
o maior incentivo para eles será 
o exercício pleno da cidadania 
e vai proporcionar a troca de 
experiência com os cidadãos 
sul-mato-grossenses”.

Os candidatos selecionados 
deverão comparecer até 28 de 
janeiro, das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 à 17h30, no Memorial da 

Cultura Apolônio de Carvalho 
(antigo Fórum), andar sobreloja 
(P) – sala 5, prédio da FCMS 
(Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul), localizado na 
Avenida Fernando Corrêa da 
Costa, 559, no centro de Campo 
Grande, com os documentos 
exigidos de acordo com a publi-
cação para contratação.

O programa 
O Cidadania Viva consiste na 

seleção de 71 bolsistas entre 16 
e 29 anos para atuar em quatro 
pilares que formam o programa: 

Vozes Cidadãs: tem por obje-
tivo levar conhecimento à popu-
lação, por meio da utilização da 
ferramenta de educomunicação 
na formação dos monitores so-
ciais, que darão visibilidade a 
ações, produção de informa-
tivos, nos formatos de áudio, 
vídeo, texto, fotografia, cober-
tura e realização de eventos em 
espaços públicos nas comuni-
dades;

Prosa Cidadã: neste pilar o 
foco é levar conhecimento para 
a população, por intermédio do 

incentivo ao diálogo, mediante 
rodas de conversa nas comu-
nidades, universidades e seg-
mentos sociais; 

Pontes para Cidadania: por 
meio da utilização de espaços 
públicos para a disseminação 
das expressões comunicativas 
de arte, cultura e cidadania e 
das práticas de muralismo;

Rota Cidadã: tem por obje-
tivo fomentar o conhecimento da 
história do Estado, o registro e 
a disseminação de informações 
das comunidades indígenas, 
quilombolas, dos sítios arqueo-
lógicos, dos movimentos comu-

nitários e de pontos históricos 
na formação da cidadania.

Objetivos
Os principais objetivos do 

Cidadania Viva são o incentivo 
ao diálogo, o uso da educomu-
nicação, da formação de moni-
tores sociais, rodas de conversa 
e expressões comunicativas por 
meio da arte, cultura e cida-
dania.

Além disso, o projeto também 
está em sintonia com a Agenda 
2030 da ONU, que estipula 17 
ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável) que são 

compostos por 169 metas e, 
entre elas, também estão a er-
radicação da pobreza e a pro-
moção da dignidade para todos.

Bolsas
A concessão de bolsas deve 

durar nove meses, com pos-
sibilidade de prorrogação por 
igual período, e se dividem da 
seguinte forma:

Monitor social: com idade 
de 16 a 29 anos, cursando En-
sino Fundamental regular, de-
dicação mínima de 20 horas e 
bolsa mensal de R$ 700;

Supervisor: com idade de 
18 a 21 anos, cursando Ensino 
Médio ou profissionalizante, 
dedicação mínima de 30 horas, 
com bolsa mensal de R$ 1.000. 

Coordenador regional: com 
idade de 22 a 24 anos, cursando 
graduação, com dedicação mí-
nima de 40 horas, mais bolsa 
mensal de R$ 1.200. 

Coordenador-geral: de 25 
a 29 anos, cursando ou con-
cluído curso de pós-gradu-
ação, com dedicação mínima 
de 40 horas, com concessão de 

bolsa mensal de R$ 4.200,00.

Fases
A divulgação da lista pre-

liminar da segunda fase foi 
realizada no dia 5 de janeiro; 
a partir do dia 11 de janeiro 
foi feita a convocação para a 
terceira fase, e nos dias 13 e 
14 de janeiro foram realizadas 
as entrevistas presenciais. A 
lista de aprovados saiu no dia 
18 de janeiro e, agora, a lista 
de aprovados, divulgada na 
última segunda-feira, sendo 
todos os resultados publicados 
no portal da Secic e no Diário 
Oficial do Estado.  

O não comparecimento do 
candidato convocado no prazo 
indicado caracteriza a desis-
tência no processo seletivo.

Dúvidas e informações podem 
ser obtidas por meio do telefone 
(67) 3316-9321 ou pelo e-mail: 
cidadaniavivams@gmail.com.

O resultado pode ser aces-
sado nas páginas 29 a 36 do 
DOE: https://www.secic.ms.gov.
br/wp-content/uploads/2022/01/
Diario-Oficial-24.01.2022-1.pdf.



A Globo exibiu um número recorde de filmes 
brasileiros em 2021: foram 222 longas. O título 
de maior audiência foi uma coprodução da Globo 
Filmes, “Minha Mãe É Uma Peça 3”, exibido em 
homenagem a Paulo Gustavo um dia depois da 
morte do ator (quase 40 milhões de pessoas viram o 
filme). Também estão entre os mais assistidos “Os 
Parças 2” (31 milhões de pessoas) e “Um Tio Quase 
Perfeito” (visto por mais de 25 milhões de pessoas).

Filme protagonizado por 
Paulo Gustavo foi o longa 
nacional mais visto na Globo 
em 2021; confira lista

Drico Alves fará uma participação em ‘Pantanal’: ‘A 
produção me colocou para fazer aula de equitação’
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Fotos: Divulgação

O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 25/01

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

Mercúrio favorece os seus interesses profissionais, mas 
como inicia o movimento retrógrado hoje, é melhor 
ter cautela ao se expressar, pois sua comunicação 
pode afetar sua reputação no serviço. Foque nas suas 
tarefas e deixe pra resolver questões pessoais depois 
do expediente, ok?À tarde, há sinal de transformações 
poderosíssimas! 

 Mercúrio desperta sua curiosidade, vontade de aprender 
e expandir a mente, mas começa a retrogradar hoje e 
pode trazer furdunço em seus contatos, planos de viagem 
e estudos, sobretudo se faz faculdade. E ainda redobre 
a atenção para não se envolver em fofocas e mal-
entendidos. No trabalho, os astros revelam que você deve 
fazer ótimas parcerias profissionais...

Mercúrio fica retrógrado na sua Casa das Transformações 
e todo cuidado será pouco! Para evitar erros e atrasos, 
melhor redobrar a atenção em seus negócios, gastos, 
impostos, taxas, pesquisa, associações, contratos e 
escrita. No início da tarde, os astros derramam good 
vibes na carreira e há chance de ter sucesso, ainda mais 
na área de artes, publicidade, vendas ou comércio.

Câncer do céu, sua quarta começa com Mercúrio 
andando pra trás na sua Casa dos Relacionamentos. E 
o que isso significa? Quer dizer que há risco de pintar 
treta nas relações pessoais e profissionais. Melhor deixar 
discussões importantes, acordos e alianças pra depois.
À tarde, tudo indica que seu signo estará mais sábio, 
sensível e a fim de levar a vida de forma mais leve.

A quarta começa com Mercúrio caminhando ao 
contrário na sua Casa do Trabalho, sinal de que 
precisará pensar bem antes de falar e ser mais 
formal com a chefia. Tente dedicar mais tempo e 
atenção às suas tarefas pra não precisar refazer 
depois e se sobrecarregar. Terminar o trampo é 
importante, mas não deixe sua saúde de lado!

Com Mercúrio em movimento retrógrado no seu paraíso 
astral, há risco de surgirem imprevistos, desencontros e 
mal-entendidos em seus contatos. Pra fugir de forrobodó 
e evitar distanciamentos, tenha calma e paciência, não 
se deixe levar pelo papo dos outros e não tenha pressa 
em tomar decisões. Ainda bem que conta com excelentes 
vibes à tarde!

Logo no início desta quarta, Mercúrio fica retrógrado 
e a comunicação em casa pode ficar prejudicada. 
Pra embolar mais o meio de campo, assuntos do 
passado e questões mal resolvidas talvez venham à 
tona. Por isso, tenha mais cautela com discussões 
e procure resolver as desavenças com seu jeitinho 
diplomático. 

Mercúrio começa a caminhar ao contrário hoje, o que 
deve influenciar sua comunicação, contatos e atividades 
— para não se ver no meio de confusões, melhor ir com 
calma no falatório. Também será importante ler antes, 
revisar e checar informações em textos, mensagens, 
trabalhos e estudos antes de sair enviando tudo. Cuidado 
com as fake news, bebê!

Trago um alerta real, oficial: Mercúrio começa o trânsito 
retrógrado na sua Casa da Fortuna e será bom se 
preocupar mais com as questões materiais. Procure 
avaliar o preço das coisas antes de comprar e preste 
atenção nas contas para não esquecer de pagar os 
boleto tudo. Já nos contatos, vale o ditado “a palavra é 
prata, o silêncio é ouro”.

Mercúrio transita pelo seu signo, mas começa o 
movimento retrógrado hoje, influenciando a sua 
energia, o modo como age e até a imagem que passa 
para as pessoas. Não é uma boa hora para fazer 
planos, iniciar projetos ou mudar a aparência — tenha 
mais paciência, atenção e concentração ao fazer suas 
coisas e ao se expressar.

Mercúrio começa a retrogradar no seu inferno astral e 
as coisas podem ficar tensas. Para evitar perrengues e 
mal-entendidos, melhor não contar com a sorte nem 
confiar cegamente nas pessoas. Como o raciocínio 
tende a ficar inquieto, corre o risco de dar voltas e não 
ir direto ao assunto — ouça seus áudios e leia o que 
escreve antes de enviá-los.

Com Mercúrio ficando retrógrado na sua Casa das 
Esperanças, seus planos e sonhos podem sofrer 
contratempos e atrasos, por isso, procure se organizar e 
agir com discrição. Nas amizades, há risco de fofocas, 
mexericos e até mentiras. Não é a melhor hora pra ter 
uma conversa importante com um amigo. O mais indicado 
é maneirar no papo para não falar mais do que deve.

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

Paula revela que Flávia não é sua filha, e 
Marcelo avisa a Carmem. Trombada questiona 
Neném sobre o patrocínio do América. Paula 
humilha Flávia. Neném leva Tina para fazer um 
teste no Flamengo. Bianca se sente mal, e Betina 
a leva para se consultar com Joana. Flávia volta a 
trabalhar na Pulp Fiction. Roni avisa Nedda que 
sairá da cadeia. Prado confisca as quentinhas 
de Jandira e Odete. Guilherme lembra que não 
tirou o grampo da bolsa de Rose e pede a ajuda 
a Celina. Rose encontra o grampo em sua bolsa 
e fica furiosa. 

Leo questiona a mãe sobre a esterilidade de 
Edvaldo e vai embora. Laurinda percebe que 
Yvete se interessou por Miro. Escobar e Alicinha 
se beijam. Edna estranha o jeito altivo de Ali-
cinha que comunica que vai morar com Escobar. 
Zoraide finge estar alegre ao falar com Ali, mas 
pede que ele venha para o Brasil. Latiffa belisca 
Mohamed quando Amina entra em sua casa. 
Lobato avisa Leônidas que somente interditando 
Lucas ele poderá ficar com as ações do filho. 
Clarice chora ao saber que o marido e Alicinha 
foram morar juntos.  

Tonico planeja derrotar Pedro. Todos come-
moram que a guerra está quase no fim. Pilar 
reencontra Ana Néri. Celestina pede que Nélio a 
represente contra Tonico no pedido de reabertura 
do inquérito da morte de Nino. Guebo perde as 
esperanças de ser libertado. Vitória impede que 
Clemência se declare para ela. Luísa descobre 
que sua correspondência com Pedro foi furtada. 
Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa e Te-
resa, e Isabel ouve. Isabel passa mal ao constatar 
que Pedro e Luísa são amantes. Tonico exige o fim 
das investigações contra ele.

Todos acodem Dandara e a levam para o hos-
pital. Bianca e Duca se reconciliam e Nat sofre. 
Josefina pensa em uma forma de afastar as 
pessoas da praça para retomar a fábrica. Nasce 
o filho de Gael e Dandara. Há uma passagem de 
tempo. Joaquina anuncia que entregará o abaixo-
-assinado contra a demolição da fábrica para a 
prefeitura. Nat revela a Karina que decidiu ir em-
bora. Luiz consegue burlar o isolamento e entrar 
na fábrica. Uma artista internacional se junta ao 
movimento dos alunos e se apresenta na praça 
ao lado de Pedro.

Gustavo telefona para Cecília e avisa que 
Dulce Maria e eles dois irão para a praia um dia 
antes do casamento. Noêmia leva roupas para 
a Haydee e lhe convida para um dia no spa em 
troca de começarem a se dar bem. Juju grava um 
vídeo de Franciely como tutorial de moda para ir 
em um casamento. A mãe de Lúcia vai ao colégio 
e conta que devido ajuda de Dulce Maria reatou 
o casamento com o marido. Haydee diz para 
Noêmia que estava precisando de uma nora que 
cuidasse dela. Silvana almoça com Verônica e diz 
que precisam se acertar.

Christian/Renato consegue impedir a entrada 
de Bárbara no seu apart-hotel, evitando o en-
contro da mulher com Lara. Preocupada com 
o estado de Santiago, Nicole pede a Bárbara 
que conte ao pai a verdade sobre o plano que 
armou contra Érica.  Ana Virgínia pergunta a 
Breno se existe alguma coisa que o impede de 
conversar com Cecília. Breno procura Cecília 
e pede desculpas por ter se afastado da jovem. 
Lara garante a Noca que Christian/Renato se 
separou da mulher. Inácia repreende Joy por ter 
abandonado Francisco. 

Novelas Novelas Novelas 

Drico Alves fará uma participação na nova versão de “Pantanal”, que tem estreia 
prevista para março, na Globo. O ator vai interpretar o jovem José Leôncio, que também 
será vivido por Renato Góes e Marcos Palmeira ao longo da trama. Drico aparecerá 
no primeiro capítulo, quando seu personagem passa da infância à vida adulta, 
acompanhando o pai, Joventino (Irandhir Santos), nas comitivas e se tornando um 
peão. “Fiz uma sequência galopando que foi inesquecível, nunca me senti tão bem em 
cena. A sensação era maravilhosa. A produção me colocou para fazer algumas semanas 
de aula de equitação, e na gravação eu já tinha uma boa noção”, conta o ator, que atuou 
em novelas como “Império” (2014) e “A Força do Querer” (2017).

Xuxa Meneghel relembra 
encontro com Tatá Werneck no 
‘Lady Night’, que será exibido 
pela Globo: ‘Ela me protege’

Xuxa Meneghel é a convidada de Tatá Werneck no 
episódio do “Lady Night” que vai ao ar hoje, na Globo. A 
apresentadora conta que adorou fazer parte da atração, 
já exibida pelo Multishow: “Participar de qualquer coisa 
com a Tatá é incrível. Eu a amo com todas as minhas 
forças, e a vejo como minha ‘baixinha’ mesmo. Não teve 
frio na barriga com as perguntas. Eu sabia que seria 
bem cuidada por ela. Tatá sempre me protege, e eu cuido 
dela”, conta Xuxa.
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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

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

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 Quar-
tos (Todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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

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

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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 

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

VILA 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

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem 
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
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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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

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 

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORIDA-
NI 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-  Salão 
Principal , 6 Salas C/ Divisó-
rias,  2 Bh, Ar Condicionado, 
Copa. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 Quartos (Um Com 
Ae), Banheiro Social, Co-
zinha, Area Serviço, De-
pendência Para Empregado 
(Quarto E Banheiro), Gara-
gem. 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 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 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 Saca-
da, Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (Um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
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

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

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 Car-
ros. Casa 2: Amplo Quintal, 
Varanda, Sala De Estar, Dois 
Quartos, Cozinha, Área De 
Serviço E Garagem.  LO-
RIDANI 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

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 

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  

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

VENDO CASA NO 
PLANALTO 

1 Suite, 2 quarto WC , sala 
, copa , cozinha, garagem. 
R$ 280.000,00 67 99243- 
0043.

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

STO AMARO 
85,18m² - sala, 2Q, BH, coz, 
AS, varanda, garagem LORI-
DANI 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 
Carros. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo ter-
reno (at: 364,50m²), com 
entradas totalmente indivi-
dualizadas. cada casa pos-
sui um quarto, sala/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda/garagem 
e amplo quintal. uma das 
casas encontra-se alugada  
(com renda de aluguel).LO-
RIDANI 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, banheiro 
social, cozinha/ae pia, área 
de serviço coberta, amplo 
quintal, garagem. Edícula 
com sala/cozinha, dois 
quartos, banheiro social, 
área de serviço externa. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

MARIA APARECIDA 
PEDROSSIAN

Ac:153,72m². Ampla Sala 
De Estar E Jantar, Escritório, 
Cozinha/Ae, Dois Quartos, 
Banheiro Social, Varanda, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Depósito E Ga-
ragem. 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 Estar, 
Sala de Jantar, 6 Dormitórios 
Sendo 3 Suites/Ae, 1 Apto/
Ae (Qto C/ Bh), 2 Quartos 
(Um Com Ae), Duas Cozi-
nhas Com Armários (Interna 
E Externa), Despensa, Área 
de Serviço, Varanda, Chur-
rasqueira, Jardim, Amplo 
Espaço Externo, Vaga de 
Garagem e Amplo Espaço 
Para Estacionamento, Por-
tão Eletrônico e Interfone. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

CASA NOVA LIMA R$ 
180 MIL 

2 Quartos, cozinha , sala, 
esquina , asfalto. Não dá 
financiamento .Aceito carro. 
F: 99980-4892- 99128-
3044.

VILA ADELINA PROX 
UFMS

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

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

VENDO OU ALUGO/ 
ACEITO PROPOSTA 
PERMUTA GOIANIA/ 

CAMBURIU S.C 
Vila 10 kitinets,aptos cen-
tral 3 Qtos todos c/ guarda 
roupa embutido, sala, casa 
V. Sobrinho, terreno na Orla. 
Vendo sala comercial Cen-
tral 180 mil de entrada e o 
restante parcelo/ apto 2 qtos 
Res. ACácia. Casa Corumbá 
1 suíte, 3 Qtos, sala cozi-
nha/ copa/ WC, aceito carro 
no negócio. F: (67) 99181-
0848/ 9 8162-1333. Vendo 
também cadeira odontológi-
ca  DABI ATLANTE DIGITAL, 
com compressor de bomba 
a vácuo 4 anos de uso. 

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.

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

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

NOVA LIMA , R$ 118 
MIL 

Terreno, 12x30 , 360mts, 
quitado, todo  murado, só 
escriturar, prox. asfalto, 
água, luz. F: 99980-4892-
99128-3044 .

BAIRRO JARDIM 
FUTURISTA 

SÓ R$ 150, MIL, terreno 
360 mt , com 1 quarto, 
sala , cozinha,  1.400mts. 
Av. Hiroshima ,  QUITADO, 
asfalto, desocupado. Aceito 
carro valor de mercado. . 
Cel. 9 9980-4892 / 9 9128-
3044.

RIVIERA PARK: R$ 59 
MIL

360 mts, 12x30, rede 
elétrica, esgoto, linha de 
ônibus, há 6 km centro, Só 
construir. F: 99807-4892 
Zap. 99128-3044 . Quitado. 
Aceito proposta. 

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

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

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

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Aveni-
da Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br

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 

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

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

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

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 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

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@terra.
com.br.

 STRADA HARD 
WORKING

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

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.

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
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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

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

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

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

FIESTA 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 + 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

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

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

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

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

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 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

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

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

RANGER 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

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

AMAROK 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 
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 

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 

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 

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 

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 
CINZA 48443 QQO9256 
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

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. 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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

C3 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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

C3 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
 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 

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

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

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 

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

SANDERO 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 
EXP. 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

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

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

OBRAS BARBOSA
Trabalhamos com serviços 
de pedreiro e reformas 
em geral. Interessados 
entre em contato. Serviço 
de qualidade e eficiência. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99341-1149 Cláudio

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

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 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

EXCELÊNCIA PINTURAS
Trabalhamos com todos 
os tipos de pinturas e 
efeitos decorativos. Ser-
viço de qualidade, preço 
justo e pontualidade com 
nossos Clientes. Ligação 
e WhatsApp (67) 99130-
1039 Carlos Eduardo/ (67) 
99135-9779 Barboza

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

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

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

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

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. 

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

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Cestas café com caneca 
a partir de 69,00 reais, 
temos buques de rosas e 
diversos outros modelos de 
cestas. Aceitamos cartões 
e parcelamos sua compra, 
dependendo da região não 
cobramos taxa de entrega. 
3365-3503/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

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 

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

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 1.6 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

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

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

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

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

- EMPRESA LOCALI-
ZADA NO INDUBRASIL 
(NÚCLEO INDUSTRIAL) 

OFERECE VAGAS:
TECNICO DE LABORATÓ-
RIO - Experiência mínima 
de 1 ano função desejada. 
A empresa oferece: Salário 
compatível com a função, 
Ticket Alimentação e plano 
odontológico. De prefe-
rência que residam nas 
proximidades. E-mail: rh@
quimicacentral.com.br 

PRECISA-SE DE MECÂ-
NICO DE AUTOMÓVEL

E Eletricista de automóvel. 
Interessados ligar 3381-
5450 / 98411-3003

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 ROSILENE
Precisando de uma diaris-
ta? Estou a sua disposição 
como copeira e serviços 
de limpeza em residência e 
apartamentos entre outros 
serviços. Capricho e Dedi-
cação Ligação e WhatsApp 
(67) 98179-5324 

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

FAXINA COM CAPRI-
CHO

Tenho referência e expe-
riência, possuo meio de 
locomoção, sou pontual, 
assídua e caprichosa.  Faça 
seu orçamento! Ligação e 
WhatsApp:  (67)9 8484-
8952 Regina

DANY DIARISTA
Serviços de diarista, lim-
peza residencial, limpeza 
comercial, limpeza pré-mu-
dança, limpeza pós obras, 
limpeza pré e pós eventos, 
passadeira. Qualidade em 
limpeza você encontra aqui. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99304-3376 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza com-
pleta em residências, apar-
tamentos e escritórios, ex-
celentes referências atuais, 
possuo condução própria, 
marque já seu orçamento . 
(67)991922494 c/ Jô 

FREELANCE SERVIÇOS 
GERAIS

Me chamo Clarita tenho 27 
anos, faço diárias (faxina) 
e freelance de serviços ge-
rais em hotelaria, eventos, 
restaurantes, divulgação 
e pesquisa de opinião. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98206-1805

FAXINEIRA PÓS-OBRAS
Ofereço-me como faxineira 
pós-obras em loja, escritó-
rio, consultório, residência 
e apartamentos. Tenho 
experiência e referências, 
valor a Combinar, somen-
te ligação. Contato: (67) 
98215-7999 Elisa 

CONSTRUÇÃO PEREIRA
Trabalhamos do básico ao 
acabamento, pisos, azu-
lejos e reformas em geral. 
Aceitamos cartões Email: 
sidneypereira1983@gmail.
com. Ligação e WhatsApp 
(67) 99116-5970 Sidney 
Pereira

ELETRICISTA LIMA & 
BRITES

Trabalhamos com elétri-
ca comercial, residencial, 
instalação de lustres, ins-
talação de cerca elétrica, 
câmeras de monitoramen-
to, painéis de led e serviços 
em geral. Ligação e What-
sApp (67) 98122-5745 
Maykon

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

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 

PEDREIRO & ENCA-
NADOR

Trabalhamos com constru-
ções, reformas, hidráulica e 
pequenos reparos em geral. 
Serviço de qualidade e con-
fiança . Agende seu orça-
mento Ligação e WhatsApp 
(67) 99155-8762 Walter 

SFS PRESTADORA DE 
SERVIÇOS

Inove seu ambiente! Pintu-
ras, revestimentos, textura, 
massa corrida. Aceitamos 
cartões de Crédito, Débi-
to, Depósito, Doc e Ted. 
Segunda a sexta 07:00 as 
18:00, sábados 07:00 as 
12:00. Orçamento sem 
compromisso. Contato: 
(67) 99682-2202/ 3056-
1026 

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Trabalhamos com desin-
setização, desratização e 
limpeza de caixa d` água. 
Atendemos comércios e 
residências, solicite seu 
orçamento. Serviço de 
Qualidade e Credibilidade . 
Ligação e WhatsApp (67) 
98164-1321 André

DENILSON CG PIN-
TURAS

Trabalho bem feito, serviço 
de qualidade e capricho por 
onde passa. Fazemos orça-
mento Comercial, Residen-
cial e Predial. Contato: (67) 
98181-1151/ (67) 99219-
8858/ (67) 99249-4060

PINTURAS GALIANO
Trabalhamos com pinturas, 
revestimentos, laqueação e 
lustração de móveis. Email: 
pinturasgaliano97@gmail.
com. Ligação e WhatsApp 
(67) 99273-9582

OLÁ, ESTÁ PROCURAN-
DO PROFISSIONAL DE 

PISO?  
Trabalho com acabamento 
de pisos e azulejos como: 
porcelanato, retificado, ce-
râmica, pastilha, pisos 3D, 
lajota, entre outros. Há mais 
de 13 anos no mercado 
com diversas obras já con-
cluídas em Campo Grande, 
focado na parte do acaba-
mento! Faça seu orçamen-
to. Ligação e WhatsApp:  
(67)9 9183-2947

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 

THIAGO SILVA PIN-
TURAS

Trabalhamos com pintu-
ras em geral, verniz, látex, 
texturas, revestimentos, 
ferragem, lavamos telhado 
e aplicamos resina. Promo-
ção começo de Ano, cobri-
mos qualquer orçamento. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99167-2547

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

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

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. Li-
gação e WhatsApp:  (67)9 
8482-2480 Felipe (67)9 
8213-3306 Denilson

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

ESPAÇO PARA LAZER 
FAMILIAR

Valores de segunda a sex-
ta-feira R$ 250,00 diária, 
sábado, domingo e feriados 
R$ 350,00 diária das 08:00 
as 21:00, espaço tem pisci-
na, fogões, churrasqueiras, 
dois banheiros entre outros. 
Mais informações entre em 
contato. (67) 99223-0367 
Orquídea Whats 

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

GUERREIRO CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeira, moldura, 
condutores, manutenção e 
limpeza. Serviço com quali-
dade e responsabilidade do 
Guerreiro Calhas. Ligação 
e WhatsApp (67) 99102-
4419 / (67) 99113-2345

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 
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