
Principal rua do comércio não tinha cobrança 
desde 2019, quando parquímetros foram retirados

Estacionamento 
rotativo volta a 
ser cobrado na
rua 14 de Julho

Viaturas para ações na fronteira

Semana Santa 
terá mais peixe 
produzido em MS

Riedel terá 
mais de R$ 4 bi 
para obras

Ídolo do São 
Paulo, Ceni 

fala em fazer 
história no Fla

Após mudar comando 
da Petrobras, Bolsonaro 

nega interferência

Após a revitalização da 
Rua 14 de Julho, poucas 
vagas de estacionamento 
restaram na principal via 
do Centro e aquelas que 
ficaram na via deixaram 
de cobrar. No entanto, a 
FlexPark retomará as co-
branças no mês de março 
com uma novidade: a rua 
será a primeira da cidade 
a contar com recarga de 
tempo por meio do apli-

cativo. De acordo com o 
diretor-presidente da Age-
tran, Janine Bruno, a data 
para que a cobrança re-
torne será definiada ainda 
nesta semana. Atual-
mente, o valor da recarga 
é de R$ 2,75. A FlexPark 
fez uma modernização no 
sistema e está aposen-
tando os parquímetros 
e chaveiros de recarga. 
Agora, todas as operações 

devem ser feitas por meio 
de um aplicativo, que 
permite até a compra de 
tempo para permanecer 
no estacionamento. A me-
dida divide comerciantes. 
Alguns acreditam que o 
fluxo de cliente vai subir, 
porém outros temem que 
o retorno da cobrança 
afaste ainda mais o mo-
vimento já atingido pela 
pandemia. Página A6

Após ampliar em mais 
de 10% as exportações em 
2020, a piscicultura esta-
dual deverá ter um salto 
neste ano com a produção 
de tilápias na Costa Leste 
de Mato Grosso do Sul. 
No ano passado o Estado 
exportou mais de US$ 
5,5 milhões em tilápias. 
Mas agora neste ano a 
estimativa é de que boa 
parte da produção abas-
teça o mercado local. São 
vários frigoríficos aba-
tendo produto. Produtores 
atendidos pelo Senar-MS, 
por exemplo, devem co-
mercializar 73 toneladas 
de peixe no período da 
Semana Santa no Estado. 
A quantia é 143,33% (43 

O secretáario Eduardo 
Riedel assume a pasta de 
infrastrutura e obras com 
as mudanças promovidas 
pelo governador Reinaldo 
Azambuja. Ele terá a missão 
de comandar o maior pacote 
de obras da história do Es-
tado. Riedel vai gerir obras 
e um montante que pode 
ultrapassar a marca de R$ 
4,5 bilhões até o fim de 2022.  
“Acho que agora é dedicação 
total em período inclusive 
de safra.” Página A3

SED vai decidir hoje (23) como será 
o retorno dos alunos para as aulas da 
Rede Estadual de Ensino. A intenção 
da pasta é voltar no dia 1º março com 

o formato híbrido, permitindo o reveza-
mento de alunos para aulas presenciais 
enquanto outros ficam na forma remota. 
Porém a Fetems afirmou que os profes-

sores não vão aceitar. Página A6

O governador Reinaldo Azambuja de-
fendeu a distribuição pelo PNI para que 

não haja uma corrida por vacinas entre os 
próprios estados. Além disso, ele reconheceu 
que a falta de vacinas no mercado inviabiliza 
qualquer compra. Atualmente, o governo do 
Estado tem R$ 100 milhões em caixa para 

aquisição, se houver a oportunidade. Página A5

Rogério Ceni terá opor-
tunidade na quinta-feira, 

às 20h30, pela primeira vez 
desde 2012, de levantar 

uma taça no Estádio Cícero 
Pompeu de Toledo, sua casa 
durante 25 anos de carreira 
como jogador profissional. 
Desta vez, entretanto, de 
forma inédita da história, 
não estaria vestindo a ca-
misa tricolor: a conquista 

do Brasileirão, se vier, será 
pelo Flamengo, em cima do 

clube pelo qual se consagrou 
como goleiro e ídolo. “O Mo-
rumbi é inegável, faz parte 
da minha história.” Página B1 

Pontos turísticos são 
cenários do flash back
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Loterias
Resultados na página A8

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  21º         33º
Corumbá  24º         36º
Dourados  23º         34º
Ponta Porã  22º         32º
Três Lagoas  24º         36º

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

Saiba mais sobre o tempo na página A8

POPULAÇÃO ESTIMADA 1ª FASE PORCENTUAL DE VACINADOS 1ª FASEDOSES ENVIADAS DOSES APLICADAS

176.721 67,40%222.712 145.050
Fonte: Vacinômetro-MS até 22/02/2021

PORCENTUAL DE VACINADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

4,24%
Vacinômetro

Mato Grosso do Sul
COVID-19

Edemir Rodrigues/Semagro

Nilson Figueiredo

Reprodução

toneladas) maior que no 
ano passado, quando foram 
registradas 30 toneladas. O 
levantamento foi feito pelo 
Senar-MS, nas propriedades 
atendidas pela Assistência 
Técnica e Gerencial. Página A7 Página B4

Página C1

Valentin Manieri

Página A6

Gestor Empresário que atua na 
produção de carne bovina, cana-de-
açúcar e grãos. Ocupou as presidências 
do Sindicato Rural de Maracaju e da 
Famasul. Desde 2015, estava à frente 
da Secretaria de Governo e é nome 
forte como sucessor de Azambuja.

É hoje: Karol 
Konká, Gil ou Arthur 
deixam o ‘BBB 21’

A cantora Karol Konká, ao que 
tudo indica, deve ser a próxima eli-
minada do “Big Brother Brasil”. In-

dicada pela líder Sarah, ela tem uma 
torcida forte para que saia do reality, 
inclusive a de vários famosos, como 

Anitta e Neymar.  Página C3

Página C1

, Gil ou Arthur 
deixam o ‘BBB 21’

A cantora Karol Konká, ao que 
tudo indica, deve ser a próxima eli-
minada do “Big Brother Brasil”. In-

dicada pela líder Sarah, ela tem uma 
torcida forte para que saia do reality, 
inclusive a de vários famosos, como 

Aulas híbridas geram 
atrito entre SED e Fetems

Governador admite 
impossibilidade de 
compra de vacinas
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A edição de domingo do jornal O Es-
tado estampou a entrevista com o 
presidente da OAB/MS, Mansour Kar-

mouche, que mostra descontentamento de 
parte dos advogados com a atual gestão do pre-
sidente nacional, Felipe Santa Cruz. Hoje, ele é 
um dos principais desafetos do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e carrega consigo, 
nas palavras de Mansour, ideologia política, 
que tira a isenção e independência da entidade. 
A OAB Nacional e suas seccionais passarão por 
eleição nas escolhas dos novos presidentes. 

Esta distância entre o discurso “politica-
mente correto” e os pontos programáticos de 
gestão apresentados pelos candidatos, por 
vezes, chega a ser abissal. Em tempo de elei-
ções, todos os candidatos deveriam enfatizar 
uma representação corporativa, fundamen-
talmente pautada na defesa da dignificação 
e valorização da advocacia, desfiando um 
rosário de reivindicações voltadas para estes 
imperiosos objetivos. E não nos objetivos 

pessoais, como de Santa Cruz, que pretende 
sair candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, 
nome de oposição à família Bolsonaro. 

Temos 1,2 milhão de advogados no país. A 
problemática inserção dos novos profissionais 
no mercado de trabalho, com os gargalos 
formados a partir da necessária aprovação 
no exame da OAB, suscita enfoque mais co-
rajoso sobre o inexorável fato de que, a cada 
ano, milhares de bacharéis chegam, na sua 
grande maioria, ao mercado sem bagagem 
e ideologismo. Convivemos com gerações 
de jovens frustrados em seus sonhos e sem 
perspectivas de desenvolverem um trabalho 
compatível com a sua formação universitária.

Então, o papel político das seccionais, neste 
contexto, tem de ganhar relevância, com a per-
formance dos que aspiram a nos representar 
nos conselhos federais, na impossibilidade de 
se estabelecer uma ampla discussão nacional, 
por meio dos debates diretos que estariam mais 
bem inseridos num processo de eleição direta.

Editorial

OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

Foi:   80% mui to im por tan te  | 0% pouco im por tan te
   20% im por tan te         | 0%  sem im por tân cia

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

3 A charge da edição de ontem foi:
 80% interessante             |      10% indiferente
   0% pouco interessante   |      10%  não viu

4 Qual foi a notícia mais importante?

5 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
 80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“Ano letivo não começou em 90% 
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vacinas russas e indianas”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.” 
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Eleições na OAB: ideologia

Um inimigo pouco conhecido: 
depressão infantojuvenil

Como funciona o Congresso Nacional

Dr. Aldo P. Sousa 

Landes Pereira

Normalmente, se pensa que o período da 
infância e adolescência é um período 
livre de medos, preocupações e tris-

tezas, mas crianças e jovens, segundo estudos 
atuais, podem apresentar depressão.

Estudos epidemiológicos reportam uma 
prevalência para o Transtorno Depressivo de 
4,8% em crianças de 6 a 12 anos e 14,7% em 
adolescentes de 13 a 17 anos.

A Depressão difere da tristeza, pois causa 
prejuízos à vida do indivíduo portador desta 
síndrome. A tristeza é uma forma simples de 
afeto, uma maneira de demonstrarmos nossas 
emoções, causadas por um luto qualquer. Tris-
teza não leva a incapacidades, e tem um tempo 
circunscrito, diferentemente da depressão, 
que pode durar alguns meses ou a vida toda.

Há aproximadamente vinte anos, não 
se falava em depressão em crianças e 
adolescentes, pois muitos clínicos tinham 
dificuldade para separar os sentimentos de 

depressão das respostas semelhantes, ade-
quadas às situações terríveis da Síndrome 
Depressiva, hoje com a nomenclatura de 
Transtorno de Ajustamento com Humor 
Depressivo.

Demonstrações de tristeza de uma criança 
em função de perdas ou manifestações de 
irritabilidade (não controlar raiva devido a 
frustrações) são, em grande parte, afetos 
normais, passageiros, não necessitando de 
uma intervenção clínica; a intensidade, a 
persistência, com prejuízos sociais, fami-
liares e escolares, podem ser indícios de uma 
Síndrome Depressiva. Os aspectos clínicos 
da depressão infantojuvenil tem as seguintes 
características: variação de humor e/ou irrita-
bilidade, perda de interesse ou da habilidade 
de sentir prazer, perda de energia, agitação, 
sentimentos de inferioridade e de abandono, 
pensamentos pessimistas e lentos, queixas 
somáticas (cefaléia, dores intestinais), an-

siedade, obesidade, anorexia, insônia ou 
hipersonia (excesso de sono), condutas ina-
dequadas. Os sintomas clínicos são: choro, 
aparência triste, autoagressividade, queda 
no rendimento escolar.

As crianças em fase escolar, quando de-
primidas, podem apresentar humor irritadiço 
ou instável. Algumas têm explosões descon-
troladas. Out ras, tristes, choram facilmente, 
e mostram-se extremamente sensíveis a crí-
ticas. Perdem o interesse nas atividades esco-
lares, nas brincadeiras, mostrando-se sempre 
entediadas. Queixam-se constantemente de 
dores físicas, cansaço excessivo ou falta de 
energia. Apresentam-se com pesadelos, des-
pertar noturno, pensamentos pessimistas com 
seus pais e com eles próprios; se culpam por 
quase tudo (pensamentos automáticos), têm 
ansiedade de separação (um medo persistente 
de que algo ruim possa acontecer com seus 
pais quando estes não estão por perto). 

O Congresso Nacional representa o Poder 
Legislativo (Senado e Câmara), é a 
Casa de Leis do País. É uma Instituição 

indispensável à manutenção da democracia, 
apesar dos incríveis e inexplicáveis privilé-
gios pagos pelo sofrido e desprotegido povo 
brasileiro para sustentar a ganância de seus 
membros. Os beneficiados alegam que os de-
mais Poderes (Executivo e Judiciário), além 
das Forças Armadas e do Ministério Público, 
também desfrutam de privilégios semelhantes.

Os parlamentares, de ambas as Casas 
do Congresso, dividem-se em cúpula (os 
dirigentes com privilégios extras) e “baixo 
clero” (os com atuação medíocre e privilé-
gios básicos). Os membros do baixo clero 
(Jair Bolsonaro fez parte dele por 27 anos), 
individualmente são inexpressivos, mas em 
conjunto são os que decidem as votações. 
O primeiro objetivo do parlamentar é fazer 
parte de comissões importantes. O corpora-
tivismo é absoluto.

O custo direto (a ponta do iceberg li-
berada pela “transparência” das casas) 
para manutenção dos 594 parlamentares 
(81 senadores e 513 deputados) é um dos 
mais altos do mundo. O custo mensal de 
um senador é de aproximadamente R$ 
318.594,00 (salário – R$ 33.763; contratação 
de assessores – R$ 245.618; auxílio-moradia 

– R$ 5.500 (existem 72 apartamentos fun-
cionais disponíveis) e cota para gastos 
parlamentares – R$ 33.713; e ainda tem 
um auxílio-mudança de R$ 33.763. O custo 
mensal de um deputado é um pouco mais 
barato, aproximadamente, R$ 187.922,00 
(salário – R$ 33.763; verba para contratação 
de assessores – R$ 111.676; auxílio-moradia 
– R$ 4.253 (há 432 apartamentos funcionais 
disponíveis) e cota para gastos parlamen-
tares – R$ 38.230; além do auxílio-mudança. 
Essas são “despesas fixas”.

Há, também, as chamadas “despesas 
variáveis”, difíceis de serem observadas. 
Os senadores têm direito a carro oficial 
com cota mensal de gasolina, gráfica para 
impressão de material (inclusive livros) 
reembolso de despesa médica, verba para 
viagens em missão oficial, além de ou-
tros benefícios não tão transparentes. 
Os deputados, por sua vez, têm direito a 
atendimento ambulatorial e reembolso de 
despesas médicas, verba para viagens em 
missão oficial, e outras “coisitas” mais.

A despesa mensal direta com os gabi-
netes dos parlamentares (sem considerar a 
manutenção física, o cafezinho e etc.) é de, 
mais ou menos, R$ 122.210.100 (Câmara- R$ 
96.403.986, e Senado – R$ 25.806.114). Tem, 
ainda, o pessoal técnico-administrativo 

concursado, os serviços terceirizados e os 
“cargos de natureza especial” nomeados 
pelos presidentes das Casas (fora das 
quotas dos parlamentares). Arthur Lira, 
em uma canetada, exonerou 504 ocupantes 
de CNES (cujos salários chegam a R$ 22 
mil) para atender os novos dirigentes da 
Câmara. No Senado as demissões aconte-
cerão aos poucos.

Por que sempre ocorre uma ferrenha 
disputa pelas presidências das Casas, envol-
vendo nos bastidores, inclusive, o Executivo 
e o Judiciário? Por que o Executivo investe 
bilhões de reais em emendas parlamentares, 
oferece cargos e outras regalias para eleger 
seus candidatos? Simples, em se conside-
rando apenas as atribuições do presidente 
do Senado e as do presidente da Câmara.

Cabe ao presidente do Senado comandar 
a pauta da Casa e presidir as sessões do 
Congresso; é o terceiro na linha sucessória 
da Presidência da República. Compete ao 
comandante da Câmara controlar a pauta 
do plenário. É responsável pela autori-
zação ou não de abertura de processos de 
impeachment contra o chefe do Executivo, 
entre outras importantes atribuições. É o 
segundo na linha sucessória da Presidência 
da República.

Se por utópico milagre acontecesse a 
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fusão do Senado com a Câmara (sistema 
unicameral), e um terço das vagas fossem 
extintas (198) ainda restariam 396 parla-
mentares para tocarem o Legislativo. E, 
como parte do milagre, se cada membro do 
Parlamento tivesse direito a apenas seis 
assessores (2.376), extinguindo-se, também 
os “cargos de natureza especial”, o “Custo 
Brasil” diminuiria substancialmente.

Enquanto isso a pandemia segue des-
controlada.

Os adolescentes deprimidos relatam senti-
mentos depressivos ou mostram aumento de 
irritabilidade e de hostilidade. A falta de es-
perança e a sensação de que este sentimento 
jamais mudará pode levar muitos desses 
jovens ao suicídio. Podem apresentar, ainda, 
promiscuidade sexual e abuso de drogas, 
muitas das vezes como automedicação. Sendo 
assim fique atento às mudanças comporta-
mentais dos filhos.
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Gestão estruturante
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Azambuja disse que mudanças nas pastas são para dinamizar a gestão

Reinaldo muda secretários por 
gestão técnica sem cunho político

Soraya Thronicke apresenta 
fórum MS em reunião com 
diretoria da Assomasul

Riedel assume Seinfra e vai gerir mais de 
R$ 4,5 bilhões em obras do Governo Presente

O secretário estadual Pedro Chaves, da pasta de 
Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos, 
visitou o jornal O Estado, acompanhado de sua 
irmã Therezinha de Jesus dos Santos Samways. 
O tema da conversa com Jaime Vallér, diretor do 
jornal, foi relacionado à educação, mesmo porque 
os irmãos são educadores e fundadores de uma 
das principais redes educacionais do Estado, a 
MACE. Falou-se também sobre o lançamento do 
livro de 50 anos da escola, obra que tem o título 
“MACE 50 anos de História – Um Legado para a 
Educação de Mato Grosso do Sul”.

Encontro
Nilson Figueiredo

Divulgação

Nilson Figueiredo

Nilson Figueiredo

A senadora Soraya Thro-
nicke (PSL-MS) se reuniu, 
ontem (22), em Campo Grande 
(MS), com a diretoria da As-
somasul (Associação dos Mu-
nicípios de Mato Grosso do 
Sul), para alinhar uma maior 
aproximação com as 79 pre-
feituras do Estado. 

Além disso, o encontro 
também serviu para a parla-
mentar apresentar o “Fórum 
de Integração MS Certo”, 
uma iniciativa dela e do 
PSL no Estado para debater 
as demandas prioritárias e 
políticas públicas nas áreas 
de saúde, educação, desen-
volvimento, habitação, segu-
rança, mobilidade urbana, 
esporte/cultura e infraestru-
tura em todo o Estado. 

“Pretendo ser a senadora 
que vai atuar junto aos muni-
cípios sul-mato-grossenses, 
atendendo as demandas de 
cada um deles”, declarou 
Soraya Thronicke, apre-
sentando o “MS Certo” e 
informando que, entre os 
meses de março e dezembro, 
serão realizadas reuniões 
nas cidades-sede das re-
giões geopolíticas do Estado 
– Campo Grande, Dourados, 
Três Lagoas, Paranaíba, Re-
gião do Pantanal (Corumbá, 
Aquidauana e Miranda), 
Ponta Porã, Naviraí, Jardim, 
Ivinhema e São Gabriel do 
Oeste e Coxim. 

Ainda conforme a sena-
dora, o fórum tem caráter 
itinerante e conta com a 
participação de prefeitos, 
vereadores, lideranças em-
presariais, além de técnicos 
e profissionais convidados, 
com o objetivo de levantar 
informações a respeito das 
necessidades de cada re-
gião, seus municípios e as 
comunidades. “O projeto 
também pretende atuar 

junto à Superintendência de 
Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste (Sudeco) e ao 
Executivo federal em busca 
de recursos e parcerias 
que atendam às demandas 
dos municípios como o Pro-
grama Wi-Fi Brasil do Mi-
nistério das Comunicações”, 
completou.

 Ela revelou que, no âm-
bito do fórum, serão criadas 
as Rotas da Integração re-
gionais e estimulada a for-
mação da Frente Parceiros 
da Integração, unindo em-
presários, artistas, intelec-
tuais, profissionais liberais, 
órgãos, entidades e insti-
tuições para que possam 
contribuir com campanhas 
publicitárias de cunho ins-
titucional em relação às po-
tencialidades do Estado.

 Participaram da reu-
nião o presidente da As-
somasul, Valdir Junior 
(prefeito de Nioaque), e 
os prefeitos de Porto Mur-
tinho, Nelson Cintra, de Bo-
doquena, Kazuto Horii, de 
Jardim, Clediane Areco, de 
Bela Vista, Reinaldo Piti, de 
Sonora, Enelto Ramos, de 
Itaporã, Marcos Paco, e de 
Costa Rica, Cleverson dos 
Santos.

Ainda nessa segunda-
-feira, a senadora faria 
reunião com o presidente 
do TJMS, desembargador 
Carlos Eduardo Contar, e 
com o presidente da Fa-
masul, Mauricio Saito, com 
o presidente da Fecomércio-
-MS, Edson Araújo, com o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado esta-
dual Paulo Corrêa, com o 
superintendente do Sebrae-
-MS, Cláudio Mendonca, e 
com o presidente da Câmara 
de Vereadores da Capital, 
vereador Carlão.

Reinaldo Azambuja 
anunciou mudança 
de duas secretarias e 
postos na segurança

nejamento. O Eduardo vai para 
a Seinfra, pois precisamos de 
uma dinâmica maior para as 
entregas que pretendemos fazer 
à população de Mato Grosso do 
Sul. Graças ao trabalho de toda 
equipe, recuperamos a capaci-
dade de Mato Grosso do Sul de 
investir, entregar mais, chegar 
mais próximo das pessoas. Essa 
função, o Eduardo e o Pedro 
Caravina, que assume como ad-
junto, darão uma dinâmica pela 
experiência administrativa, for-
mação de equipe, sintonia, mas 
precisamos dinamizar ainda 
mais. O Estado recuperou a 
capacidade de fazer a entrega 
que chegue próximo da popu-
lação. Então, são mudanças 
estratégicas, mas com mesmo 
cunho e planejamento.”

O governador comentou que 
há um grande volume de en-
tregas na infraestrutura, e o 

secretário Eduardo Riedel as-
sume em um momento em que 
as chuvas causam prejuízos 
e demandam investimentos, 
principalmente para escoar a 
safra, e terá de gerir obras 
em um montante que pode 
ultrapassar a marca de R$ 4,5 
bilhões até o fim de 2022. 

Reinaldo citou ainda que vai 
chamar aprovados em concurso 
de segurança pública e fazer en-
trega de materiais. Além disso, 
uma proposta de cunho social, 
visando à segurança alimentar 
da população em vulnerabili-
dade, será entregue na Assem-
bleia Legislativa. “A proposta é 
com ênfase nas pessoas, que em 
razão da pandemia ficaram em 
situação de vulnerabilidade”, 
disse o governador, que lembrou 
que o governo é mutante. “O 
governo é mutante, pessoas se 
sucedem, mas o planejamento 

é o mesmo. Nós queremos di-
namizar mais as entregas, 
porque já somos o Estado que 
mais devolve para a população 
per-capita, e com certeza, em 
21/22, seremos o Estado que 
devolve mais daqueles tributos 
pagos, para termos melhorias 
em todas as áreas estratégicas 
de Mato Grosso do Sul.”

Outras alterções
Além dos novos secretários, o 

ex-prefeito de Bataguassu Pedro 
Caravina assume como adjunto 
de Riedel. Também haverá a 
troca no comando da Delegacia-
-Geral da Polícia Civil, que passa 
a ser administrada pelo dele-
gado Adriano Garcia Geraldo 
por conta da aposentadoria de 
Marcelo Vargas. No Comando-
-Geral do Corpo de Bombeiros 
sai o coronel Joilson a pedido e 
entra o coronel Hugo Djan Leite.

Eduardo Riedel troca 
de secretaria e vai 
comandar a pasta de 
obras e infraestrutura

Diretoria da Assomasul 
recebeu, para reunião, 
a senadora de MS 
Soraya Thronicke

Campo Grande, Corumbá, 
ramal para Ponta Porã. A 
Rota Bioceânica, que é vital 
para o Centro-Oeste, em es-
pecial Mato Grosso do Sul. 
Vamos ganhar muito econo-
micamente com esses eixos 
estruturantes de logística e, a 
partir daí, complementa-se as 
obras feitas pelo governo do 
Estado, pontes de concreto, 
rodovias. Já licitamos quase 
300 quilômetros de rodovias, 
vou lançar mais 400, vamos 
chegar a mais de mil quilôme-
tros de novas rodovias estra-
tégicas em todas as regiões do 
Estado”, concluiu.

Recursos federais
O secretário Eduardo 

Riedel afirma que a ajuda da 
bancada federal por meio de 
emendas e recursos é fun-
damental para dinamizar e 

somar à capacidade de in-
vestimentos do Estado. “Sem 
dúvida que a bancada federal 
tem um papel muito impor-
tante nesse processo e a gente 
tem conversado, essa semana 
o governador tem uma reunião 
com toda a bancada. Ela tem 
sido muito parceira com o 
Mato Grosso do Sul na transfe-
rência de recursos para obras 
estruturantes. O Estado tem 
capacidade de investimento 
próprio e isso aumenta e muito 
quando a bancada federal di-
reciona esses recursos para 
obras estruturantes. Então, 
essa interação a boa gestão 
desses recursos e a boa dinâ-
mica aqui a bancada federal 
tem com o governo do Estado, 
sem dúvida nenhuma que soma 
muito a nossa capacidade de 
investimento. Essa conversa 
está sendo realizada.”

Andrea Cruz/Mariana Moreira

Modificações na cúpula do 
governo foram anunciadas pelo 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) ontem (22) em coletiva 
de imprensa. O chefe do Execu-
tivo afirmou que as mudanças 
possuem cunho técnico e não po-
lítico, ao divulgar que Eduardo 
Riedel assume a Seinfra (Secre-
taria de Estado de Habitação e 
Infraestrutura Geral) e deixa 
a Segov (Secretaria de Estado 
de Governo e Gestão Estraté-
gica) ao comando do empresário 
Sergio Murilo, presidente esta-
dual do Podemos. 

Azambuja disse que as 
trocas nas pastas são para 
dinamizar a gestão e não para 
entrar em tema político-parti-
dário. “Eu nunca partidarizei 
no meu governo e não vou fazer 
isso, são escolhas de confiança 
e do governador. Tem algumas 
alternâncias que são salutares 
e a gente não pode conviver 
com acomodações, são esco-
lhas que vão tocar o governo”, 
disse Azambuja.  

O governador explicou que 
as mudanças são para dar 
continuidade aos trabalhos de 
obras estruturantes e lembrou 
que o governo tem alternâncias. 
“A alternância com a saída do 
Eduardo da Segov, é porque 
estamos estruturando um pro-
cesso de reformas importantes, 
que com o mesmo planejamento 
será continuado pelo Sergio 
Murilo, nada muda nesse pla-

Andrea Cruz

Oficialmente secretário da 
Seinfra (Secretaria de Estado 
de Infraestrutura), Eduardo 
Riedel entra na pasta com a 
missão de comandar o maior 
pacote de obras da história 
de Mato Grosso do Sul com 
demandas nos 79 municípios. 
Ridel vai gerir obras e um 
montante que pode ultra-
passar a marca de R$ 4,5 
bilhões até o fim de 2022, além 
disso o secretário já enfrenta 
um período de chuvas que 
causam prejuízos e demandam 
investimentos.

As demandas já são grandes 
e o secretário afirma que em-
presas já foram licitadas, habi-
litadas para atuar em cima da 
recuperação das áreas preju-
dicadas pelas chuvas. 

 “Eu acho que agora é de-
dicação total e força-tarefa 
em cima dessas ações. Vamos 
iniciar um período de safra 
onde a demanda é maior, é 
um período de muitas chuvas 
nesse início do ano, mas o 
mais importante temos as em-
presas licitadas, habilitadas 
para atuar em cima da recu-
peração dessas áreas e vamos 
dar prioridade total nisso. A 
equipe já está trabalhando em 
cima dessas prioridades para 
não perder tempo nenhum, em 
relação a restabelecer uma 
condição adequada, não só 
para a safra que é um período 
importante, mas para toda 
a população do Mato Grosso 
do Sul em casos mais graves 
como as de pontes que ca-
íram.”

Governo Presente
Riedel vai estar à frente 

das obras do programa Go-
verno Presente que iniciaram 
em 2020. Durante entrevista 
ele afirmou que a atuação da 
pasta está interligada à da 
Segov (Secretaria de Estado 
de Governo e Gestão Estra-
tégica) e o planejamento e 
trabalho junto ao secretário 
Sergio Murilo será funda-
mental. Ele afirmou que, desde 
2015, quando assumiu a Segov, 
o objetivo era restabelecer a 
capacidade de investimento. 
“Em março de 2020 nós apre-
sentamos o Governo Presente. 
Um produto de R$ 4,5 bilhões 
a serem investidos para me-
lhorar e dar outro patamar 
em MS, e agora o governador 
nos convida para executar o 
programa nos próximos dois 
anos. Então, a gente dá se-
quencia e avança nas obras 
que estavam planejadas.”

Riedel destaca que o escri-
tório de parcerias estratégicas 
continua vinculado à Segov 
e que o projeto de geração 
de energia solar para que o 
Estado possa mitigar todo o 
consumo com energia limpa, 
novas estradas que possam 
ser concessionadas, novos 
modais como ferrovias e Rota 
Bioceânica são os objetivos. 
Riedel estipula que em julho 
deve ter início a obra da ponte 
que vai ligar a cidade de Porto 
Murtinho ao Paraguai. 

O governador Reinaldo 
Azambuja comentou sobre os 
eixos estruturantes que estão 
no cronograma da Seinfra.  
“Além das obras que serão 
priorizadas, temos ainda os 
eixos estruturantes, como a 
Ferroeste – Maracaju, Cas-
cavel a Paranaguá – relici-
tação da Malha Oeste – Bauru, 
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Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo 
(PT), sobre Clube Militar ter dito que a população tem 
saudade da ditadura

As forças do atraso seguem 
testando seus limites, saudosos de 
um passado de dor que não pode 
ser reescrito e que não voltará

Esperando Bolsô
Levantamento da gestão Bruno Covas (PSDB) mostra 

que 137 mil famílias na cidade de SP já passaram por todo 
o processo de cadastramento para receber o Bolsa Família, 
mas até hoje não foram contempladas pelo governo federal. 
De acordo com a prefeitura, o programa está praticamente 
congelado desde abril de 2020, com raras entradas de 
beneficiários. Por outro lado, 9.000 famílias foram excluídas 
desde setembro. Em fevereiro de 2021, 471.084 delas 
receberam o Bolsa Família na capital.

Devagarinho 
 Além do engessamento do Bolsa Família, a gestão 

Jair Bolsonaro ainda não resolveu a retomada do auxílio 
emergencial. Em SP, Covas decidiu pela prorrogação por mais 
três meses do programa de auxílio na cidade, que paga R$ 100 
a cada membro da família beneficiada.

Mais
 Na Câmara Municipal, que discute a extensão do 

auxílio emergencial da cidade, vereadores têm negociado a 
possibilidade de ampliar o programa para contemplar aqueles 
que estão na fila de espera do Bolsa Família.

Posição 
 Em nota, o Ministério da Cidadania afirma que desde abril 

de 2020 o número de beneficiários do Bolsa Família é superior 
a 14 milhões e que o fluxo de saídas e novas entradas está 
relacionado a processos de averiguação e revisão cadastral.

Time
A vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos) montou seu 

gabinete na Câmara de SP com desgarrados do bolsonarismo: 
ex-assessores de radicais como Gil Diniz (sem partido) e 
Chris Tonietto (PSL-RJ) e candidatos que não foram eleitos 
em 2020, como Silverio Nobre (Patriota, apoiado por Eduardo 
Bolsonaro) e Cris Godoy (PRTB).

Redes 
Um dos nomeados, Mario Lutécio Martins, o Ted Martins, 

responde a processo na Justiça por danos morais movido 
por Joice Hasselmann (PSL-SP), Júnior Bozzella (PSL-SP) e 
outros. Segundo eles, Martins administra páginas de ataques 
a opositores de Bolsonaro, nas quais Joice é vítima de 
montagens como porca, baleia e botijão de gás.

Resposta 
 A vereadora diz em nota que levou em conta a confiança, 

o alinhamento ideológico e a capacidade intelectual para 
enfrentar a pauta progressista como critérios de escolha dos 
nomeados. Sobre Ted Martins, diz que o tema está sendo 
tratado na Justiça. Sonaira perguntou se a Folha também 
questionaria os demais gabinetes.

Distâncias 
 A votação na Câmara que decidiu pela manutenção 

da prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) teve resultados 
contrastantes nas bancadas estaduais. Entre parlamentares 
do RS, 17 votaram pela soltura, contra 12 que optaram por 
confirmar a decisão do STF.

placar
”Em SC, Silveira ganhou por 9 a 7. Na Bahia, perdeu de 

goleada, 34 a 4. No RJ, idem: 28 a 13. Em SP, derrota por 49 a 
21.

Racha
 A votação dividiu a bancada evangélica na Câmara, 

com Silas Malafaia e deputados que são seus aliados na 
Assembleia de Deus (AD) do lado pró-Silveira e parlamentares 
da Universal do ouPro.

Pá-pum
Durante a votação, os aliados de Malafaia compartilharam 

no grupo de WhatsApp da bancada os prints dos votos 
“não”. Em reação, receberam imagens de “sim” da turma da 
Universal e de outras igrejas (inclusive de grupos da AD).

Índice 
 Malafaia prometeu publicar lista dos deputados que foram 

contra Silveira, como centrais sindicais costumam fazer 
em votações consideradas prejudiciais a suas pautas. Sites 
alinhados ao grupo do pastor divulgaram os nomes dos 56 da 
bancada que votaram “sim” e dos outros 27 que tomaram a 
direção oposta.

Picada
A deputada bolsonarista Soraya Manato (PSL-ES), 

defensora da cloroquina, recebeu dose da Coronavac em 25 de 
janeiro, dia em que o governo de seu estado abriu vacinação 
para trabalhadores da saúde. Ela diz ao Painel que preferia 
ter sido imunizada com outra vacina, mas não há como 
escolher. E que tomará a outra dose nesta segunda (22).

Vacina 

Câmara da Capital

Análise

Farmacêutica se reuniu com presidente do Senado e o líder do governo

Pfizer não aceita condições de 
Bolsonaro para vender vacina

Vereadores realizam 1ª sessão com expectativa 
de consenso para comissões permanentes

‘Centrão’ articula punição branda no Conselho 
de Ética para deputado preso Daniel Silveira

Agência Senado

Andrea Cruz

A Câmara de Campo Grande 
realiza a primeira sessão ordi-
nária da 11ª Legislatura hoje 
(23), a partir das 9h. Os par-
lamentares precisam decidir 
quem serão os presidentes das 
comissões permanentes para 
que os projetos de lei apresen-
tados possam entrar em tra-
mitação. O presidente da Casa, 
vereador Carlos Augusto Borges 
(PSB), acredita que os verea-
dores vão chegar a um acordo 
para que não seja necessária a 
votação.

“A respeito das comissões, 

conversamos bastante e 99,9% 
está caminhando para um 
acordo, sem precisar votação 
em plenário. Acordo com as 
bancadas, todos pensando no 
bem da cidade, sem polêmica. 
Estamos caminhando para 
uma composição na paz, ami-
gavelmente, pensando na ce-
leridade dos projetos e conse-
quentemente no melhor para 
todos os munícipes,”, disse o 
parlamentar, que reforçou a 
necessidade de definição com 
celeridade para que a votação 
de projetos tenha início.

Durante a sessão é previsto 
que os líderes façam as indica-

ções dos nomes dos vereadores 
para integrarem as comissões 
permanentes, observando a re-
presentatividade proporcional 
dos partidos ou blocos parla-
mentares. Caso não haja con-
senso, a definição das comis-
sões será feita em eleição pelo 
plenário.

A Câmara conta com 21 co-
missões permanentes, por onde 
tramitam os projetos de lei para 
emissão de pareceres. Também 
por meio das comissões, cada 
uma composta por cinco vere-
adores, são convocadas audi-
ências públicas. As comissões 
são renovadas a cada dois anos.

O PSD possui a maior ban-
cada e tem o direito de indicar 
parlamentares em todas as com-
posições.

Na CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça), por exemplo, 
a sigla pode apontar até dois 
vereadores. O Podemos indicou 
o vereador Clodoilson Pires, ao 
passo que o PSDB, o vereador 
João César Mattogrosso. Os par-
tidos pequenos e que elegeram 
somente um vereador também 
poderão fazer parte das comis-
sões. 

A sessão é fechada ao público 
e transmitida pelas redes sociais 
da Câmara.

Apesar da votação expres-
siva para manter a prisão de 
Daniel Silveira (PSL-RJ), de-
putados ligados ao “centrão” e 
aliados do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) apostam 
e articulam uma punição mais 
branda no Conselho de Ética 
da Câmara.

Em reservado, congressistas 
próximos do presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL), trabalham 
para que o conselho decida pela 
suspensão em vez da cassar o 
colega bolsonarista.

A estratégia pró-Silveira de-
penderia, argumentam, de um 
processo longo no colegiado. 
Isso contribuiria para diminuir 
a pressão da sociedade, mas 

exigiria comportamento mais 
reservado do próprio deputado.

Silveira está preso desde 
terça (16) por publicar vídeo 
com ataques ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) e apologia 
da ditadura militar. A prisão 
em flagrante foi ordenada por 
Alexandre de Moraes.

A prisão foi confirmada por 
unanimidade no plenário da 
corte na quarta-feira (17). Na 
sexta-feira (19), o plenário da 
Câmara a manteve por 364 votos 
contra 130.

A Mesa Diretora da Casa 
já determinou a reativação do 
Conselho de Ética – que se 
encontrava parado em razão 
da pandemia. Foi apresentada 

representação por quebra de 
decoro contra Silveira. O cole-
giado se reúne hoje (23) para 
instaurar o processo.

Uma radiografia momen-
tânea do conselho poderia su-
gerir uma situação adversa a 
Silveira, principalmente inflada 
pela decisão de sexta.

Dos 19 deputados que o com-
põem – seriam 21, mas o órgão 
está incompleto –, 12 votaram 
pela manutenção da prisão no 
plenário, 4 foram contrários e 3 
não votaram.

A votação no plenário, no en-
tanto, não é uma garantia de re-
petição da posição no conselho, 
para um lado ou para outro. A 
reportagem da “Folha” ouviu 

seis integrantes do colegiado.
O deputado Tiago Mitraud 

(Novo-MG) votou contra a ma-
nutenção da prisão, mas afirma 
que sua posição se deu após 
uma análise técnica do ato do 
Supremo e não do caso especí-
fico do bolsonarista.

Após a instauração do pro-
cesso no conselho e a designação 
do relator, a defesa terá dez dias 
para apresentar argumentos por 
escrito. O relator terá então 40 
dias para conduzir a apuração 
e outros 10 para apresentar o 
parecer. O acusado ainda po-
derá recorrer à CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça), e a 
decisão final caberá ao plenário 
da Casa. (Folhapress)

Rodrigo Pacheco e 
Randolfe Rodrigues 
conversaram com 
representantes da Pfizer

Folhapress

A Pfizer afirmou a senadores 
brasileiros ontem (22) que não 
aceita as exigências feitas pelo 
governo brasileiro até agora 
para vender sua vacina ao país. 
Na reunião estavam presentes o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A farmacêutica e o Minis-
tério da Saúde chegaram a um 
impasse em torno das cláusulas 
dos contratos para a comercia-
lização do imunizante: a Pfizer 
quer que o governo brasileiro 
se responsabilize por eventuais 
demandas judiciais decorrentes 
de efeitos adversos da vacina, 
desde que a Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) 
tenha concedido o registro ou 
autorizado o uso emergencial e 
temporário.

A farmacêutica norte-ame-
ricana pretende também que 
qualquer litígio com o governo 
brasileiro seja resolvido em uma 
Câmara Arbitral de Nova York. 
E pede que o governo renuncie 
à soberania de seus ativos no 
exterior como garantia de paga-
mento, bem como constitua um 
fundo garantidor com valores 
depositados em uma conta no 
exterior.

O presidente Jair Bolsonaro 
atacou as condições e as ne-
gociações com a multinacional 
empacaram. A reunião com os 
parlamentares foi realizada 
para que eles tentem ajudar 
a contornar o problema, por 

meio do diálogo com o governo 
e também de iniciativas legisla-
tivas. Segundo a Pfizer disse aos 
senadores, as cláusulas que ela 
apresenta não são exclusivas da 
empresa, mas de várias farma-
cêuticas. Seguem um padrão in-
ternacional e estão em vigor em 
contratos ao redor do mundo.

Na América Latina, apenas 
o Brasil, a Venezuela e a Ar-
gentina não teriam aceitado as 
regras. O Chile, por exemplo, 
assinou contrato e recebeu, em 
dezembro, milhares de doses da 
Pfizer, que já estão sendo apli-
cadas em sua população.

No mundo, 69 países já com-
praram a vacina da farmacêu-
tica norte-americana, desenvol-

vida em parceria com a alemã 
BioNTech. Do encontro virtual 
participaram também diretores 
da Johnson & Johnson, que pre-
tende vender a sua vacina, a 
Janssen, ao Brasil.

O senador Randolfe Rodri-
gues já apresentou uma emenda 
à medida provisória que regula-
menta a importação de vacinas 
prevendo que o governo brasi-
leiro assuma a responsabilidade 
pelas demandas judiciais.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, se reuniria ainda 
na segunda (22) com o ministro 
da Saúde, o general Eduardo 
Pazuello, para conversar sobre 
as negociações entre o governo 
Bolsonaro e as farmacêuticas.

“Não queremos polêmica ou 
queda de braço com o governo, 
queremos diálogo visando pre-
encher as condições para que 
tenhamos mais vacinas. Pas-
samos hoje por um apagão de 
vacinas em todo o país, várias 
capitais tiveram que parar a 
vacinação por falta de vacinas. A 
CoronaVac e a AstraZeneca são 
comprovadamente eficazes, mas 
precisamos ampliar esse leque 
para atendermos todo o terri-
tório nacional”, concluiu Ran-
dolfe Rodrigues, acrescentando 
que nas próximas semanas de-
verá ser lido o requerimento de 
criação da CPI da Pandemia, 
como acertado pelo Colégio de 
Líderes. (Com Agência Senado)



A ascensão da COVID-19 
preocupa as autoridades de 
saúde. Conforme a secretária 
adjunta da SES, Christinne 
Maymone, com os recursos hu-
manos finitos e profissionais 
de saúde sobrecarregados, é 
necessária uma maior colabo-
ração da população para frear 
a cadeia de contágio. 

“Seu comportamento inter-
fere muito e nós precisamos 
que você nos ajude princi-
palmente nessa superlotação. 
Se você não se expõe, não se 
contamina e se todos tiverem 
a doença ao mesmo tempo, não 
teremos leitos suficientes”, 
reiterou Maymone. 

Mais 429 novos casos e 
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cidadES
Impasse Nova etapa

Fim do drive-thru

Apesar de ter recursos, governador admitiu que fabricantes não devem negociar com estados

Reinaldo Azambuja descarta compra de vacinas  
e defende PNI para evitar “brigas” entre estados

Transposição da 
rede de esgoto é 
concluída na obra 
da Ernesto Geisel

A partir de hoje, testes para COVID serão 
feitos apenas nas unidades de saúde

Se não houver um 
regramento pelo Ministério 
da Saúde, haverá briga e 
corrida por vacinas 
Reinaldo Azambuja, governador

Mariana Moreira

O governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja, descartou 
a compra de vacinas para 
COVID-19 por falta de pro-
duto no mercado e defendeu 
a distribuição pelo PNI (Plano 
Nacional de Imunização) para 
evitar competição entre es-
tados por imunizantes. “Se 
não houver um regramento 
pelo Ministério da Saúde, ha-
verá briga e corrida por va-
cinas. Cada estado querendo 
chegar na frente. Isso é muito 
ruim”, disse, ontem (22), du-
rante anúncio da troca de 
secretariado. 

Apesar de o governo do 
Estado ter R$ 100 milhões 
em caixa para a compra de 
vacinas, Azambuja eliminou a 
possibilidade. “Se algum labo-
ratório quiser vender vacinas 
contra a COVID-19 direto aos 
estados e que seja aprovado 
pela Anvisa [Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária], nós 
estamos abertos. Temos re-
cursos disponíveis, mas isso 
não vai acontecer”, admitiu.

Conforme o governador, 
ainda não há definições sobre 
a entrega de novas doses a 
Mato Grosso do Sul. Reinaldo 
salientou que apenas com a 
ampla vacinação a doença co-
meçará a regredir no país. “Em 
países como Israel, que já va-
cinou 50% da população, o nú-
mero de internações e mortes 
caiu drasticamente. É isso que 
precisamos no Brasil, vacinar 
mais”, afirmou Azambuja. 

A secretária adjunta da 
SES (Secretaria de Estado de 
Saúde), Christinne Maymone, 
ressaltou que o Ministério da 
Saúde precisa acelerar as tra-
tativas de aquisição com os 
laboratórios responsáveis pela 
produção de vacinas contra 
o novo coronavírus. “Somos 
o Estado que possui melhor 
logística de distribuição, mas, 
dependemos do governo fe-
deral”, disse. 

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que apenas 5,4 
milhões de brasileiros já foram 
imunizados contra a doença. 
Em relação à segunda dose do 
imunobiológico, somente 879 
mil vacinas já foram aplicadas. 

Em Mato Grosso do Sul, 
o percentual total de vaci-
nados está em 3,81%. Das 
222,7 mil doses já recebidas 
da CoronaVac, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com a Sinovac Bio-
tech, e da vacina de Oxford/
AstraZeneca, MS aplicou 144,4 
mil. Da primeira fase, 67,3% do 
público-alvo já foi imunizado. 

Aumento de internações
De acordo com o último 

boletim epidemiológico apre-
sentado ontem (22) pela SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), Mato Grosso do Sul 
registrou 512 internações nas 
unidades públicas e privadas 
do Estado. Há sete dias, na 
segunda-feira de carnaval 
com festas clandestinas, o 
percentual de hospitalizados 
era 15% menor. 

Amanda Amorim

As obras de transposição 
do emissário de esgoto das 
margens do Rio Anhanduí, 
na Avenida Ernesto Geisel, 
foram concluídas após seis 
meses de trabalho. De acordo 
com o titular da Sisep (Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura e Serviços Públicos), 
Rudi Fiorese, a religação do 
sistema ocorreu no último 
fim de semana. Com isso, a 
frente de serviço passa para 
a reconstrução do gabião da 
margem esquerda. 

“O próximo passo são as 
obras na margem esquerda 
do rio. Nós estamos espe-
rando que a chuva dê uma 
trégua boa para então dar 
continuidade a reconstrução 
do gabião, que impede que 
o solo se solte durante as 
chuvas”, explicou. 

A revitalização da Ave-
nida Ernesto Geisel busca re-
solver o antigo problema com 
alagamentos na região. O 
gabião, construído nas mar-
gens do Rio Anhanduí, pro-
tegem as margens da erosão 
e evita o transbordamento. 
Fiorese aponta que, mesmo 
antes de ser entregue, a es-
trutura já apresenta resul-
tados positivos durante o 
período de chuvas. 

“Como parte do trabalho 
já foi concluído, nós conse-
guimos ver uma diferença 
grande entre os alagamentos 
que antes eram constantes. 
Com o rio tendo um aumento 
na capacidade, nas últimas 
chuvas esses problemas não 
foram notados, o que já é 
uma melhora”, apontou.

Não há data específica 
sobre quando deve 
chegar nova remessa
de vacinas

Arquivo OEMS/Nilson Figueiredo

No fim da tarde de 
ontem (22), não havia 
movimento mais no 
drive-thru da 14 de Julho

Valentin Manieri

Mariana Moreira

Com a desativação do drive-
-thru de testes de coronavírus 
em Campo Grande, a partir 
de hoje (23) a demanda de 
exames começará a ser absor-
vida pelas 72 unidades de saúde 
da Capital. O Disque-COVID do 
CBMMS (Corpo de Bombeiros 
Militar de Mato Grosso do Sul) 
continuará com os serviços de 
agendamento para exames RT-
-PCR em 13 USFs (Unidades de 
Saúde da Família).  

Para outras 12 unidades 
de saúde que realizam testes 
RT-PCR no município, o aten-
dimento será apenas por de-
manda espontânea. A USF 
Parque do Sol vai concentrar 
a demanda de exames do tipo 
swab, considerado o padrão 
“ouro”, nos fins de semana e 
feriados. 

A expectativa é de que sejam 
agendados pela Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde Pú-
blica) até 200 testes aos sá-
bados e outros 200 testes aos 
domingos. Segundo o coronel 
e diretor de Saúde do Corpo de 
Bombeiros, Marcello Fraiha, a 
decisão de desativação foi to-
mada por conta da sobra de 4 
mil vagas disponibilizadas no 
Quartel Central, além de oti-
mizar os recursos empregados.  

“Observamos que no drive-
-thru de Campo Grande, de 
8.045 vagas disponíveis, 7.386 
estavam ocupadas. Já na rede 
de saúde primária, a prefeitura 
disponibilizou por mês 14.127 
vagas, das quais foram ocu-
padas apenas 4.053, sobrando 
então 10.074 vagas”, explicou 
Fraiha. O levantamento consi-
derou a primeira quinzena de 
janeiro em comparação com 
os 15 primeiros dias do mês de 
fevereiro.

A oferta de testes rápidos 
também sofrerá alterações e 
deixará de ser feita na Es-
cola Estadual Lúcia Martins 
Coelho, a partir da próxima 
sexta-feira (26). Houve ainda 
redução de 36% no número 
de ligações do Disque-COVID, 
tendo uma queda de 19% nos 
agendamentos para teste RT-
-PCR e 39% para os testes rá-
pidos na instituição, conforme 
o coronel.

“Nós, de uma forma es-
tratégica, analisamos esses 
dados e verificamos que não 
há necessidade de termos dois 
trabalhos paralelos à mesma 
ação”, explicou Fraiha. 

De acordo com a secretária 
adjunta da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), Chris-
tinne Maymone, os testes 

nos demais drive-thrus em 
Dourados, Corumbá e Três 
Lagoas permanecem sem al-
terações. “Nós apoiamos a 
coleta dos exames padrão 
ouro nesses municípios, e de-
pois de um ano trabalhando 
dessa forma, fomos um dos 
estados que mais entregou 
em tempo oportuno o resul-
tado dos exames”, ressaltou. 

Serviço: O teste rápido pode 
ser feito em todas as unidades 
de saúde da Capital, e não é 
necessário realizar agendamento. 
O RT-PCR é coletado em 25 
UBSFs (Unidades Básicas de 
Saúde da Família). A população 
também pode agendar testes 
pelo Disque-COVID do Corpo de 
Bombeiros, no telefone 0800 
647 0911. 

20 mortes foram registrados 
em 24 horas, aumentando os 
números para 175,9 mil con-
firmações no Estado desde o 
início da pandemia. O novo 
coronavírus já foi responsável 
pela morte de 3.204 pessoas.

Dos 512 pacientes que per-
manecem internados pelo novo 

coronavírus, 256 estão em 
leitos clínicos e 256 em leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). A taxa de ocupação 
de leitos na macrorregião da 
Capital está em 80% e 71% em 
Corumbá. Em Dourados chega 
ao alarmante índice de 91%, e 
em Três Lagoas, 56%. 
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Sem chaveirinhos desta vez

Queda de braço

127 veículos

Ensino Superior

Por mais 15 dias

Via ficou sem parquímetros após revitalização concluída em 2019

Após um ano “livre”, estacionamento 
na 14 de Julho voltará a ser cobrado

SED quer aulas híbridas, mas professores não querem voltar

Viaturas à prova de bala vão 
reforçar ações na fronteira

UFMS divulga resultado 
preliminar do Vestibular 2021

Prefeitura da Capital prorroga 
suspensão do corte de água

Amanda Amorim 

Após a revitalização da Rua 
14 de Julho, poucas vagas de es-
tacionamento restaram na prin-
cipal via do Centro e aquelas 
que ficaram na via deixaram de 
cobrar. No entanto, a FlexPark 
retomará as cobranças no mês 
de março com uma novidade: a 
rua será a primeira da cidade a 
contar com recarga de tempo por 
meio do aplicativo.

De acordo com o diretor-presi-
dente da Agetran (Agência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito), 
Janine de Lima Bruno, a reto-
mada da cobrança ocorreu após 
a empresa modernizar seu sis-
tema, seguindo o planejado para 
a região central do município. 
Aposentando de vez os parquí-
metros, agora a FlexPark conta 
com um aplicativo que contém 
todas as operações, incluindo as 
recargas. 

O dia em que o serviço vol-
tará a ser cobrado ainda não foi 
definido, mas uma reunião com 
a FlexPark sobre o tema está 
agendada para esta semana. “No 
centro, uma série de ações para 
modernização que vem sendo 
realizada pela FlexPark há al-
guns anos. Com a disponibili-
zação do aplicativo e mantendo 
o auxílio ao usuário durante todo 
esse processo de adaptação. Em 
março, primeiro será retomada 
a cobrança na Rua 14 de Julho 
e, após isso, a FlexPark ainda 
terá que cumprir o planejamento 
para retirada dos parquímetros”, 
pontuou. O fim da cobrança se 
deu após a conclusão da revita-
lização da via, que foi entregue 
em 2019. Com a retirada dos par-
químetros, a prefeitura fez um 
pedido para que o sistema fosse 
modernizado, o que vem ocor-
rendo desde então. Atualmente, 
o aplicativo disponibilizado pela 
FlexPark é a principal forma de 
acesso às vagas. 

Com a obra de revitalização, a 
14 de Julho perdeu parte do esta-
cionamento na área mais centra-
lizada, mas trechos com menor 
fluxo de pessoas ainda possuem 
vagas, como, por exemplo, ocorre 
entre as vias Rua 15 de Novembro 
e Avenida Fernando Corrêa da 
Costa. 

O diretor da FlexPark, Hélion 
Porto, revela que será preciso 
definir com a prefeitura o melhor 
dia e definir quais as atualiza-
ções necessárias para registar 
a retomada. Atualmente, o valor 
cobrado pela hora nas vagas 

Mariana Ostemberg

A SED (Secretaria de Estado 
de Educação) deve retomar as 
aulas na próxima segunda-feira 
(1º), de forma híbrida, formato 
que consiste em parte dos alunos 
nas escolas e a outra parte em 
casa. O anúncio foi feito ontem 
(22), mas a decisão sairá hoje 
(23), após reunião com a SES 
(Secretaria de Estado de Saúde) 
sobre a situação da pandemia. 
Em contrapartida, a Fetems (Fe-
deração dos Trabalhadores em 
Educação de Mato Grosso do Sul) 
adiantou que os profissionais da 
educação se recusam a trabalhar 
de forma presencial. 

Segundo a secretária de 
Estado de Educação, Cecília 
Motta, a SED trabalha com 
três tipos de possibilidade de 
retorno: híbrido, totalmente 
remoto ou completamente 
presencial. “Professores, co-
ordenadores e diretores de 
escola ficaram o mês inteiro 
trabalhando os três tipos de 

aula para poder facilitar, para 
não sobrecarregar”, reforçou. 

O planejamento da SED é de 
que a primeira semana seja de 
acolhimento e esclarecimentos 
para os pais, responsáveis e 
também para os alunos. Além 
disso, no modelo híbrido, será 
trabalhado o revezamento de 
grupo de estudantes. Se o 
retorno se der neste formato, 
a SED deixou claro que o pai 
ou o responsável poderá optar 
em levar ou não o filho para 
a escola. Porém, a secretária 
afirma que “a Rede Estadual 
de Ensino está prontíssima 
para a volta às aulas”.

O que diz a Fetems 
A Fetems (Federação dos 

Trabalhadores em Educação 
de Mato Grosso do Sul) não con-
corda com o retorno das aulas 
mesmo que seja no modelo hí-
brido sem que os profissionais 
da educação estejam vacinados. 
Segundo o presidente da Fede-
ração, Jaime Teixeira, hoje (23) 

Mariana Ostemberg

Pela primeira vez as forças 
de segurança de Mato Grosso 
do Sul terão viaturas à prova 
de balas. O governador do 
Estado, Reinaldo Azambuja, 
entregou ontem (22) 127 veí-
culos, sendo 43 para Campo 
Grande e 84 para os outros 
municípios do Estado. O inves-
timento de R$ 23,8 milhões faz 
parte de uma parceria firmada 
entre governo do Estado, ban-
cada federal e Ministério da 
Justiça. Equipes da fronteira 
receberão os veículos. 

O governador destacou que 
a entrega das 127 viaturas 
“fortalece ainda mais a segu-
rança pública nos 79 muni-
cípios”. Além disso, o Estado 
deve entregar 590 novas via-
turas até o fim do ano. 

A proteção dos novos veí-
culos será útil em regiões de 
fronteira, conforme Azambuja. 
“Viaturas que vão para a fron-
teira com proteção balística, 
que dão segurança ao bom 
policial. Isso é fundamental, 
fruto de uma economia da 
Sejusp (Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pú-
blica), do Fundo Estadual de 
Segurança, das emendas da 
bancada federal que propicia 
hoje 127”, enfatizou. 

O secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, 
Antônio Carlos Videira, des-
tacou as características dos 
veículos que vão garantir mais 

defesa às equipes. “As via-
turas também são traçadas, 
automáticas, têm turbo diesel. 
Proporciona proteção para os 
nossos policiais, conforto e 
permite atender os locais mais 
remotos”, explicou. “Elas [via-
turas] têm proteção balística, 
por isso, a destinação, princi-
palmente para os municípios 
de fronteira e na divisa onde 
a operação Hórus tem desen-
volvido os seus trabalhos”, 
anunciou Videira. 

Dos veículos, foram entre-
gues 82 SUVs 4X4 para a 
Polícia Civil, 20 SUVs 4X4 para 
a Polícia Militar, 10 SUVs 4X4 
ao Batalhão de Choque, duas 
caminhonetes 4X4 ao Bope 
(Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais), cinco para a 
PRE (Polícia Rodoviária Es-
tadual), três para o DOF (De-
partamento de Operações de 
Fronteira) e cinco Unidades 
de Resgate para o Corpo de 
Bombeiros Militar.

Para o comandante do Ba-
talhão de Choque, tenente-
-coronel Marcos Poletti, a 
quantidade de viaturas rece-
bidas vai otimizar o tempo de 
atendimento à população. “O 
Batalhão de Choque trabalha 
de forma preventiva e repreen-
siva em todo o Estado, então 
essa quantidade de viaturas 
vai atender de uma forma 
muito mais tranquila para que 
a gente desenvolva operações 
tanto na Capital quanto no 
interior, de forma simultânea.”

Mariana Moreira

A UFMS (Universidade Fe-
deral do Mato Grosso do Sul) 
divulgou ontem (22) o resul-
tado preliminar das questões 
objetivas e de redação do Ves-
tibular 2021. Para ter acesso 
à avaliação, basta o candidato 
acessar o site da Fapec (Fun-
dação de Apoio à Pesquisa, 
ao Ensino e à Cultura) por 
meio do site concurso.fapec.
org/acessodocandidato.php. 

Por não se tratar do resul-
tado oficial do processo sele-
tivo, os nomes que constam 
nas listas são os elegíveis à 
classificação. Isso não signi-
fica que os candidatos sejam 
convocados para a matrícula 
na primeira chamada, que de-
pende ainda do desempenho 
de cada estudante e do nú-
mero de vagas disponíveis no 
curso escolhido.

O resultado final do Vesti-
bular e do Passe-UFMS (Pro-

grama de Avaliação Seriada 
Seletiva) serão divulgados no 
dia 5 de março. A instituição 
aplicou o vestibular em 29 de 
janeiro em 11 cidades para 
16.420 inscritos. Sem o in-
gresso pelo Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada) neste ano, 
os estudantes disputam uma 
vaga entre as 4.249 oferecidas 
pela instituição em 114 cursos 
de graduação.

O Curso de Medicina no 
Campus Cidade Universitária 
na Capital é o mais concorrido 
do vestibular da UFMS com 63 
candidatos por vaga. Em se-
guida, o Curso de Medicina no 
C777777777777777777ampus 
de Três Lagoas possui 43 can-
didatos por vaga. São 2.096 
inscritos disputando apenas 
48 vagas ofertadas. Medicina 
Veterinária é o terceiro curso 
mais procurado, com 40 vagas 
ofertadas e 580 candidatos 
inscritos. O quantitativo é de 
14 estudantes por vaga. 

Raiane Carneiro 

A Prefeitura de Campo 
Grande prorrogou a proibição 
do corte de fornecimento de 
água na cidade durante a pan-
demia da COVID-19. A medida 
tem valor por mais 15 dias. O 
texto foi publicado ontem (22) 
e entrou em vigor hoje (23). 

As contas vencidas du-
rante a vigência da medida 
poderão ser parcelados em 
até 36 vezes, sem cobrança 
de juros e correção mone-
tária. A suspensa do corte de 
água visa minimizar os im-
pactos e contribuir no com-
bate à COVID-19, evitando a 
propagação do vírus.

Valentin Manieri

tância de abertura de novas 
vagas de estacionamento, uma 
vez que há um deficit muito 
grande em Campo Grande”.

Fim dos parquímetros 
No fim do ano passado, a Flex-

Park anunciou que a venda de 
“chaveirinhos” seria encerrada e 
que a principal forma de recarga 
para utilizar as vagas seria por 
aplicativo. O diretor da FlexPark, 
Hélion Porto, ressalta que cerca 
de 80% dos usuários já aderiram 
ao formato mais moderno. 

Com o início das obras do 
Reviva 2, previsto para o mês 
de março, a empresá deve apro-
veitar para retirar os demais 
totens conforme os trabalhos 
avançarem. Ao todo, a região 
central conta com mais de 1,1 mil 
parquímetros. 

“Nós aguardaremos as obras 
que passarão por toda essa re-
gião central da cidade. Com ela, 
nós realizaremos a retirada dos 
totens de forma gradativa, se-
guindo o fluxo das obras. Natu-
ralmente, a via passará por uma 

interdição e, quando retomarem, 
já funcionará apenas com o apli-
cativo”, revelou. 

Os créditos disponibilizados 
para os “chaveirinhos” chegaram 
a ser suspensos, mas, como os 
totens ainda são mantidos, os 
clientes mais fiéis continuam uti-
lizando o serviço. 

“O número de usuários é cada 
vez menor, mas ainda existem 
aqueles que utilizam o serviço. 
Nós mantemos as vendas porque 
ainda estão ali e existe o usuário 
que possuem créditos e preferem 
esse formato, mas conforme a re-
tirada ocorrer, os serviços serão 
finalizados”, apontou. 

No aplicativo, a empresa 
busca acrescentar uma série de 
facilidades para atrair o usuário. 
A opção dá uma variedade maior 
nas formas de pagamento, as 
quais incluem até mesmo o pix, 
cartões de crédito, débito e boleto 
bancário. Além de disponibilizar 
mais de 300 pontos físicos de 
venda, que podem ter a loca-
lização acessada pelo próprio 
aplicativo.

Revitalização encerrou 
cobrança por totens 

na 14 e outros 
parquímetros serão 

retirados

Valentin Manieri

Aulas da Rede Estadual 
de Ensino estão 
marcadas para voltar 
no dia 1º de março

Valentin Manieri

será realizada uma assembleia 
virtual com 400 trabalhadores 
da área dos 79 municípios do 
Estado que se recusam a traba-
lhar de forma presencial. 

“Os trabalhadores vão 
cruzar os braços para as aulas 
presenciais, todos os trabalha-
dores estarão à disposição para 
as aulas remotas.”

Teixeira ainda ressaltou que 
hoje será realizada uma reunião 

na Assomasul (Associação dos 
Municípios de Mato Grosso do 
Sul) com os prefeitos e a cate-
goria espera “que dê uma po-
sição de não voltar presencial”.

Busca ativa
Por conta da baixa procura, 

a SED (Secretaria de Estado 
de Educação) anunciou que o 
período de matrícula foi prorro-
gado para até o dia 19 de março.

Governador Reinaldo 
Azambuja entregou viaturas 
e prometeu entregar mais 

590 veículos 

administradas pela empresa é 
de R$ 2,75. 

Opinião dos lojistas 
O proprietário da livraria Ha-

murabi, Bruno Pino, 30 anos, re-
vela que a cobrança é como uma 
“faca de dois gumes”. Isso porque 
algumas pessoas deixam o carro 
na vaga o dia todo, se puderem. 
Então, para Pino, o sistema per-
mite mais rotatividade das vagas, 
porém pode afastar os clientes.

“A única vantagem da co-
brança é que boa parte do pes-
soal do comércio estaciona e 
passa o dia inteiro parado e 
acaba retirando a vaga de um 
cliente. O bom é que a pessoa não 
poderá mais ficar o dia inteiro, o 
que aumenta o fluxo de pessoas 
que as vezes só precisam resolver 
algo e ir embora”, pontuou. 

Já a gerente da Becco Aces-
sórios, Suellen Gomes, 32 anos, 
aponta que a medida acaba 
sendo negativa para o comércio 
e pode piorar as reclamações 
recebida dos clientes em relação 
ao estacionamento. 

“Acaba sendo negativo para a 
loja, ainda mais que já existe uma 
reclamação dos clientes pelo fim 
das vagas da área mais central, 
entre a Rua Maracaju e a Ave-
nida Afonso Pena, elas servem 
apenas para carga e descarga de 
passageiros e essas reclamações 
podem piorar”, comentou.

A CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas) se posicionou em favor 
da rotatividade de vagas no 
Centro, já que a medida aumenta 
o fluxo de consumidores. No en-
tanto, a entidade fez algumas 
ponderações sobre a concessão, 
como a transparência “para que 
se saibamos exatamente qual o 
montante dos recursos arreca-
dados e qual a contrapartida é 
oferecida à Capital”. 

Ressaltou ainda “a impor-
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Mercado

Estimativa é de que comercialização avance 143,33% em relação ao mesmo período de 2020 em MS

Piscicultura estadual deve ter salto na produção  
e ampliar venda de pescado para a Semana Santa

Fotos: Edemir Rodrigues/Governo de MS

No ano passado o mon-
tante de exportações de 
tilápia de Mato Grosso do 
Sul aumentou 10,49% em re-
lação a 2019, índice acima da 
média de crescimento da pis-
cicultura nacional, que ficou 
em 4,4% no mesmo período. 
Os dados são de levanta-
mento da Embrapa Pesca e 
Aquicultura. O desempenho 
é destacado em nota téc-
nica sobre as exportações 
de tilápia, elaborada pela 
Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar). Segundo a 
nota, mesmo sob os efeitos 
da pandemia, os valores das 
vendas externas de tilápia 
produzida no Estado saíram 
de US$ 5,04 milhões, em 
2019, para US$ 5,57 milhões 
no ano passado.

O secretário Jaime Ver-
ruck, da Semagro, afirma que 
esse bom desempenho das 
exportações de tilápia no ano 
passado se deve às medidas 
adotadas pelo governo do Es-
tado, por meio da Semagro, 
para manutenção das ativi-
dades econômicas durante a 
pandemia, bem como às ade-
quações feitas pelo setor.

“Desde 2015 trabalhamos 
no estímulo à produção, in-
dustrialização e a exportação 
de peixes, principalmente 
a tilápia. No ano passado 
lançamos o PROPEIXE, que 
simplificou normas e proce-
dimentos, além de adequar 
a carga tributária sobre o 
produto visando maior com-
petitividade. Por conta da 
pandemia, firmamos proto-
colo de biossegurança com 
o setor, que fez os inves-
timentos necessários para 
modernizar e manter sua 
produção. Observamos sim, 
um impacto nas exportações, 
com uma oscilação principal-
mente no segundo e quarto 
trimestres de 2020. Mesmo 
assim, nosso Estado se man-
teve na liderança das expor-
tações de tilápia, represen-
tando 87,7% das exportações 
nacionais desse pescado”, 
afirmou Jaime Verruck.

Os principais destinos 
das exportações de tilápia 
produzidas em Mato Grosso 
do Sul em 2020 foram os Es-
tados Unidos, o Canadá e a 
Tanzânia. As operações com 
o mercado norte-americano 
somaram US$ 5,28 milhões, 
com incremento de 5,18%.

tilápia, com um total de US$ 
1.758.822. O valor representa 
um aumento de 84,66% na 
comparação com o segundo 
trimestre. No terceiro tri-
mestre do ano passado a par-
ticipação de MS foi de 59,94%.

Investimento
De acordo com a Secre-

taria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-

miliar (Semagro), em 2022, 
Mato Grosso do Sul deverá 
ter a primeira indústria fri-
gorífica de pescados que irá 
produzir tilápia enlatada no 
Brasil. Com investimento de 
R$ 20 milhões e previsão de 
geração de 120 empregos por 
turno, o empreendimento da 
Frescomares será construído 
em uma área de 73 hectares 
no município de Itaporã. (Co-
laborou Rosana Siqueira)

Estado elevou exportações com 
receita de US$ 5,5 milhões

MS ampliou  produção 
de pescado com 
chegada de indústrias 
para beneficiar a tilápia

Izabela Cavalcanti

Após ampliar em mais de 
10% as exportações em 2020, 
a piscicultura estadual deverá 
ter um salto neste ano com a 
produção de tilápias na Costa 
Leste de Mato Grosso do Sul. 
Produtores atendidos pelo 
Senar-MS devem ter comer-
cialização de 73 toneladas de 
peixe no período da Semana 
Santa. A quantia é 143,33% 
(43 toneladas) maior que no 
ano passado, quando foram 
registradas 30 toneladas. O 
levantamento foi feito pelo 
Senar-MS, nas propriedades 
atendidas pela Assistência 
Técnica e Gerencial.

O cálculo foi realizado 
com base na quantidade de 
peixes com peso médio de 900 
gramas. A previsão é de que, 
até o feriado no início de abril, 
alcancem cerca de 1,3 kg, peso 
considerado ideal para venda. 

“Muitos produtores pro-
gramam as vendas para 
o momento, quando a de-
manda aumenta em torno de 
100% em relação aos outros 
meses”, ressalta o coorde-
nador de ATeG Piscicultura, 
André Nunes.

Na visão do presidente-exe-
cutivo da Associação Brasi-
leira da Piscicultura (Peixe 
BR), Francisco Medeiros, este 
ano terá um aumento na de-
manda no cultivo do peixe. “A 
comercialização em MS segue 

o mesmo perfil dos demais 
estados brasileiros, um au-
mento na demanda do peixe de 
cultivo, seja nativos ou tilápia. 
Esse ano o produtor terá uma 
maior remuneração pelo seu 
produto e as vendas serão 
melhores do que em 2020, 
quando foram afetadas pela 
pandemia”, avalia.

Na cotação oficial para a ti-
lápia, por exemplo, em janeiro 
de 2020 o valor pago era de R$ 
5,86 e em outubro registrou R$ 
8,30, aumento de 42%.

Exportações 
Conforme pesquisa da 

Peixe BR, no terceiro tri-
mestre de 2020, Mato Grosso 
do Sul manteve sua posição 
como maior exportador de 
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Impostos

Campo Grande

Até o dia 22, foram arrecadados R$ 32 milhões com pagamentos

Prefeitura já arrecadou mais de 
R$ 260 milhões com IPTU no ano

A Prefeitura de Campo Grande realiza, amanhã 
(24), um novo sorteio da Nota Premiada Campo 
Grande. Para participar, é necessário fazer o 
cadastro do CPF uma única vez no endereço: https://
notapremiada.campogrande.ms.gov.br/

O cadastro é uma ferramenta para que a prefeitura  
possa entrar em contato com o ganhador e evitar que 
ele perca o prêmio, por nem saber que foi contemplado 
no sorteio.

Na quinta-feira (25), ocorre a  entrega da 
premiação aos ganhadores do 9º Sorteio da Nota 
Premiada Campo Grande, no estacionamento da 
Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 9 horas.

Para a aquisição do cupom, é levado em conta 
o somatório dos valores das NFS-e recebidas no 
período de apuração, na proporção de um cupom 
eletrônico a cada R$ 20,00.

Sorteio da Nota Premiada é amanhã

Funtrab

Petrobras

Dólar fecha 
em alta e bolsa 
recua 4,8%

Saul Schramm/Divulgação

Denilson Secreta/Prefeitura de CG
Izabela Cavalcanti

A Prefeitura de Campo 
Grande já arrecadou, aproxi-
madamente, 265 milhões com 
o Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), entre 
janeiro e fevereiro de 2021. 
Somente neste mês, do dia 10 
até ontem (22) foram R$ 32 
milhões arrecadados. As infor-
mações foram repassadas pelo 
secretário municipal de Pla-
nejamento e Finanças, Pedro 
Pedrossian Neto.

“Nós tínhamos arrecadado 
233 milhões em janeiro e agora 
nós arrecadamos mais cerca 
de 32 milhões de reais nesse 
vencimento de fevereiro. Agora 
teve a entrada de IPVA, depois 
do dia 15, então chegaram mais 
59 milhões de reais líquidos. 
Estamos no melhor momento 
do ano, agora nesse mês de 
fevereiro é o melhor momento. 

O dólar comercial fe-
chou ontem (22) em alta 
de 1,27% ante o real, co-
tado a R$ 5,454 na venda, 
impulsionado pela reação 
do mercado à mudança na 
Petrobras. Já a Bolsa de 
São Paulo fechou em queda 
de 4,7% com as ações da es-
tatal chegando a se reduzir 
em torno de 20% nos preços 
negociados. (Redação)

Rosana Siqueira

O temor do desemprego fez 
com que os consumidores co-
locassem um pé no freio nas 
compras no comércio em ja-
neiro. Após um dezembro de 
compras, janeiro teve queda 
de 2,7% no total de famílias 
endividadas na Capital.

O montante caiu de 186.918 
para 181.797 no mês passado. 
O volume foi o menor desde 
abril do ano passado e está 
abaixo do patamar de janeiro 
de 2020. 

Os dados são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor, de-

senvolvida pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo.

Desta vez, 57,8% dos ou-
vidos pela pesquisa disseram 
ter compromissos como che-
ques pré-datados, cartões 
de crédito, carnês de lojas, 
empréstimo pessoal, presta-
ções de carro e seguros. Uma 
inflexão que vai na contramão 
do país, onde o índice cresceu 
e atingiu 66%.

O cartão de crédito segue 
como o principal meio de 
endividamento, citado por  
77,8%, seguido dos carnês, 
27,8%. Já os financiamentos 
de carros representam 14,6% 

e o financiamento de casa 
13,4%.

Inadimplência
A inadimplência dos 

campo-grandenses nos pa-
gamentos no varejo também 
recuou 5,6% com 103,4 mil fa-
mílias com contas em atraso 
em janeiro, diante de 109.663 
no último mês de 2020.  

“Como efeito da pandemia, 
pode significar que muitas 
pessoas estão evitando dí-
vidas de longo prazo. Perce-
bemos também que o índice 
de famílias que informam ter 
contas em atraso recuou de 
34,9% a 32,9% de dezembro 

para janeiro e uma ligeira 
redução nos que informam 
que não terão condições de 
honrar as dívidas, que está 
em 11%”, pontua a econo-
mista do Instituto de Pes-
quisa ou Desenvolvimento 
da Fecomércio MS (IPF-MS), 
Daniela Dias. Este último, 
bem abaixo do verificado há 
um ano, de 14,5%. 

O total de pessoas que in-
formaram estar com contas 
em atraso em Campo Grande 
e sem condições de pagá-las 
ficou em 35.146 diante de 
36.972 de dezembro. O volume 
também caiu em relação ao 
mês de dezembro.

Secretário de Finanças 
Pedro Pedrossian Neto 
falou sobre volume de 
arrecadação da Capital

Então, a gente espera que esse 
recurso seja suficente para que 
a gente possa atravessar esse 
ano, mas ainda é muito cedo 
para ver, porque o comporta-
mento da economia ainda é 
incerto”, avalia.

A primeira parcela do IPTU 
venceu no dia 10 de fevereiro. 
Aos contribuintes que efetu-
aram o pagamento à vista até 
essa data, o desconto foi de 
10%. Estão sendo concedidos 
5% de redução para os que 
optarem por pagar parcelado 
em até dez vezes, desde que 
seja até o dia 10 de cada mês. 
Quem tiver dúvidas pode ir 
até a Central de Atendimento, 
na Rua Arthur Jorge, 500, 
aberta das 8h às 16h. As guias 
também podem ser retiradas 
pelo site http://www.campo-
grande.ms.gov.br/iptu/ ou pelo 
número 4042-1320. (Colaborou 
Dayane Medina)

PARCELAS ACIMA ATÉ

Lançamento do tributo parcelado     Valor do tributo        Parcela única até R$ 50,00

DUAS PARCELAS R$   50,00 R$ 100,00

TRÊS PARCELAS R$ 100,00 R$ 150,00

QUATRO PARCELAS R$ 150,00 R$ 200,00

CINCO PARCELAS R$ 200,00 R$ 250,00

SEIS PARCELAS R$ 250,00 R$ 300,00

SETE PARCELAS R$ 300,00 R$ 350,00

OITO PARCELAS R$ 350,00 R$ 450,00

NOVE PARCELAS R$ 450,00 R$ 500,00

DEZ PARCELAS                 R$ 500,00                       

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM VALORES:

Nível de endividamento é o menor desde abril

A semana começou com 
956 vagas de empregos dis-
ponibilizadas pela Fundação 
do Trabalho de Mato Grosso 
do Sul (Funtrab). Os interes-
sados em se candidatar pre-
cisam levar RG, CPF e Car-
teira de Trablho à agência. 
Na Capital a instituição está 
localizada na Rua 13 de Maio, 
2.773, das 7h30 às 13h30. No 
interior do Estado, os candi-
datos precisam procurar a 
agência mais próxima. 

Para a Capital a oferta é 
de 183 oportunidades para 
vendas, saúde, transporte, 
construção civil e serviços 
gerais.

Em Dourados estão dis-
poníveis 106 vagas, Miranda 
(88), Caarapó (83), Nova 
Andradina (61), Paranaíba 

(61), Nova Alvorada do Sul 
(48), Ponta Porã (41), Ribas 
do Rio Pardo (30), Aqui-
dauana (30), Chapadão do 
Sul (27), Guia Lopes da 
Laguna (24), Naviraí (21), 
Sidrolândia (21), Corumbá 
(20), Três Lagoas (20), Cas-
silândia (19), Costa Rica 
(15), Amambai (11), Ivi-
nhema (11), São Gabriel do 
Oeste (10), Jardim (9), Ma-
racaju (6), Eldorado (5), Rio 
Brilhante (4) e Itaquiraí (2). 

Aplicativo
Para evitar filas, a Fun-

trab também disponibiliza o 
aplicativo “MS Contrata+”, 
que já está disponível para 
download na Play Store e 
para iOS. (IC)

Aplicativo permite que 
pessoas acessem vagas 
de trabalho da Funtrab 
com mais facilidade

Semana começa com mais de 
900 vagas de trabalho em MS

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,458     R$ 5,46           + 1,39%
Turismo R$ 5,45       R$ 5,62           + 1,02%
Euro R$ 6,681     R$ 6,682         + 2,15%
Libra Esterlina        R$ 7,679     R$ 7,682           + 1,8%

 

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 320,17
BOVESPA (SP): 112.667,70 -5.762,83(-4,87%)  

 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      6,23 
Frango Resfriado  R$      6,38 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    12,90
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  155,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    70,00
*Atualizado: 11/02

Cotações

Poupança 

16/02              0,3715
17/02              0,3715
18/02              0,3715
19/02              0,3715
20/02              0,3715
21/02              0,3715
22/02              0,3715
23/02              0,3715

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
16/02            0,5000
17/02            0,5000
18/02            0,5000
19/02            0,5000
20/02            0,5000
21/02            0,5000
22/02            0,5000
23/02            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  24° 33º

São Paulo 18º 32°

Brasília 18º 28º

Rio de Janeiro 20º  35º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     21°   33°
Dourados       23°   34°
Corumbá                  24°             36°
Maracaju                    23°              35°
Ponta Porã                22°            32°
Três Lagoas       24°   36°
Mundo Novo              24°   35°

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.: 36% máx.: 74%

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              

Fevereiro de 2021

Boa Sorte

LotofácilLotofácil

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

(N° 5497)(N° 2163) QuinaQuina
4 6   5 8   6 9   7 9   8 0

LOTERIASLOTERIAS



UOL/Folhapress

Rogério Ceni terá oportuni-
dade na próxima quinta-feira, 
às 20h30 (de MS), pela primeira 
vez desde 2012, de levantar 
uma taça no Estádio Cícero 
Pompeu de Toledo, sua casa du-
rante 25 anos de carreira como 
jogador profissional. Desta vez, 
entretanto, de forma inédita da 
história, não estaria vestindo a 
camisa tricolor: a conquista do 
Brasileirão, se vier, será pelo 
Flamengo, em cima do clube 
pelo qual se consagrou como 
goleiro e ídolo.

“O Morumbi é inegável, faz 
parte da minha história. Eu 
tenho um respeito muito grande 
pelo São Paulo. Minha primeira 
parte da vida foi vivida lá. Agora 
estamos em uma nova fase. 
Agora quero reescrever minha 
história pelo Flamengo”, falou 
Ceni, depois do clássico. “É um 
time que nos fez sofrer bastante 
este ano, existiram derrotas do-

loridas para o São Paulo. Vamos 
para lá em busca da vitória, 
sempre com muito respeito”, 
acrescentou,  

Os jogos do fim de semana 
do Campeonato Brasileiro for-
maram uma tempestade per-
feita que terminou na decisão 
de quinta-feira no Morumbi. 
Ontem, no Maracanã, o Fla-
mengo chegou a sair perdendo 
diante do Internacional, mas 
conseguiu a virada depois que 
os gaúchos tiveram Rodinei 
expulso e venceu por 2 a 1. 
Uma derrota teria dado o título 
ao Colorado, ao passo que a 
vitória levou o Rubro-Negro 
à condição de favorito que só 
depende de si na rodada final.

O Flamengo terá pela frente 
um São Paulo ainda calejado 
por uma derrocada histórica. 
Depois de liderar o campe-
onato na virada do ano, o clube 
paulista despencou na tabela. 
Na sexta-feira, despediu-se 
das chances matemáticas de 

título de forma melancólica, 
ao sofrer um empate no fim 
do clássico com o Palmeiras, 
que terminou empatado em 1 
a 1. Na quinta, o Tricolor joga 
pelo seu orgulho e para lamber 
suas feridas. 

Impressões
Foi bem: Gabigol decide para 

o Flamengo
Precisando resolver um jogo 

decisivo? Gabigol. O autor do 
gol do título da Libertadores foi 
quem colocou na rede a virada 
do Flamengo.

Foi mal: Rodinei, o lateral de 
R$ 1 milhão é expulso

O Inter investiu para ter 
Rodinei em campo, e deu er-
rado. O time gaúcho aceitou a 
multa de R$ 1 milhão e, com 
dinheiro doado por um torcedor 
de forma espontânea, decidiu 
pagar para ter o lateral-direito 
que pertence ao Fla e atua em 
Porto Alegre emprestado. Nada 
deu certo. Rodinei não conse-

guiu parar Bruno Henrique no 
primeiro gol dos cariocas e foi 
expulso no segundo tempo.

Arrascaeta sempre decisivo
O uruguaio às vezes “some” 

do jogo, mas precisa de muito 
pouco para fazer a diferença 
a favor do Flamengo. Com um 
gol de empate e uma bola mili-
métrica que resultou no gol de 
Gabigol, o meia fez a balança 
pesar a favor do Rubro-Negro.

Rodrigo Caio sente mais uma vez
A temporada do zagueiro 

Rodrigo Caio tem sido mar-
cada por lesões. Após sentir um 
problema na coxa e desfalcar 
a equipe por várias rodadas, o 
defensor se recuperou, voltou 
bem, mas voltou a desfalcar 
o Fla. Na segunda etapa, o 
camisa 3 sentiu no arranque e 
foi substituído.

Ainda não acabou, diz Abel Braga
“O VAR participa do jogo. 
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Rebaixamento Santos

Ídolo do São Paulo, Ceni terá teste decisivo no 
Morumbi para entrar na história do Flamengo

guiu parar Bruno Henrique no 
primeiro gol dos cariocas e foi 
expulso no segundo tempo.

Arrascaeta sempre decisivo
O uruguaio às vezes “some” 

do jogo, mas precisa de muito 
pouco para fazer a diferença 
a favor do Flamengo. Com um 
gol de empate e uma bola mili-
métrica que resultou no gol de 
Gabigol, o meia fez a balança 
pesar a favor do Rubro-Negro.

Rodrigo Caio sente mais uma vez
A temporada do zagueiro 

Rodrigo Caio tem sido mar-
cada por lesões. Após sentir um 
problema na coxa e desfalcar 
a equipe por várias rodadas, o 
defensor se recuperou, voltou 

Tetracampeão brasileiro, o 
Vasco está muito perto de se 
juntar a Avaí, Vitória e Coritiba 
na lista de clubes com mais 
rebaixamentos para a Série 
B nacional na era dos pontos 
corridos, iniciada em 2003. A 
equipe cruz-maltina empatou 
em 0 a 0 com o Corinthians no 
domingo (21), na Neo Química 
Arena, em São Paulo. O resul-
tado tornou quase impossível 
para o time carioca não disputar 
a segunda divisão pela quarta 
vez na história – também caiu 
em 2008, 2013 e 2015.

Para escapar da queda, pre-
cisará na última rodada vencer 
o Goiás, torcer para que o For-
taleza perca para o Fluminense 

e ainda tirar uma diferença de 
12 no saldo de gols.

Assim, o time deverá se juntar 
ao rival Botafogo na próxima 
Série B, e deixa apenas Fla-
mengo e Fluminense como re-
presentantes do Rio de Janeiro 
na elite. A próxima temporada 
da divisão de acesso provavel-
mente terá o recorde de cinco 
campeões nacionais da Série 
A: além dos cariocas, Cruzeiro, 
Coritiba e Guarani.

O Vasco teve bom início de 
campeonato e chegou a assumir 
a liderança do Brasileiro na 
quarta rodada, depois de en-
gatar três vitórias consecutivas. 
Mas, com dificuldades finan-
ceiras e carências em quase 

todos os setores do elenco, o 
folêgo vascaíno durou pouco.

Difícil fazer gol
Após ser eliminado pelo rival 

Botafogo na Copa do Brasil, em 
setembro do ano passado, a 
equipe de São Januário amar-
gou jejum de oito jogos sem 
vitória no Nacional. Com muitas 
deficiências técnicas, o Vasco 
sofreu com sua incapacidade em 
criar chances de gol. A equipe 
tem um dos piores ataques do 
campeonato, com 34 gols mar-
cados, desempenho apenas 
melhor que o do Sport, além 
dos já rebaixados Coritiba e 
Botafogo. Boa parte desses gols 
foi anotada pelo atacante argen-

tino Germán Cano, que marcou 
13 vezes na competição. O mau 
futebol apresentado fez a equipe 
carioca trocar de técnico várias 
vezes na temporada. Quatro 
treinadores comandaram o 
Vasco desde o início de 2020: 
Abel Braga, hoje à frente do 
Internacional, Ramon Menezes, 
o português Ricardo Sá Pinto e 
Vanderlei Luxemburgo. Anun-
ciado em 31 de dezembro com 
contrato inicialmente até o tér-
mino do Brasileiro, Luxemburgo 
pode fracassar no objetivo de 
manter o Vasco na Série A. 
Ele assumiu a equipe na 17ª 
posição. O último título do Vasco 
no Brasileiro foi conquistado em 
2000. (Folhapress)

O empate de domingo (21), 
por 1 a 1, na Vila Belmiro, di-
ante do Fluminense, marcou a 
despedida do técnico Cuca no 
comando do time. “O Santos 
Futebol Clube agradece o pro-
fissionalismo do treinador, que 
mesmo enfrentando casos de 
COVID-19 na família, com a 
mãe, Nilde, e a filha mais velha, 
Maiara, internadas em Curitiba, 
decidiu ficar com o elenco para 
esta importante partida”, cita 
trecho da nota no site do clube.

Cuca termina essa sua ter-
ceira passagem pelo Peixão 
com 44 jogos, 18 vitórias, 14 
empates e 12 derrotas. No total 

são 85 partidas com 31 vitórias, 
27 empates e 27 derrotas. Em 
meio às dificuldades financeiras 
do Santos e no contexto de uma 
pandemia global, Cuca também 
conseguiu ajudar a levar o Peixe 
à final da Libertadores 2020, 
com uma equipe recheada de 
Meninos da Vila. 

O presidente do Santos, An-
dres Rueda, enalteceu as quali-
dades de Cuca. “Ele foi mais do 
que um técnico, foi um gestor 
de pessoas. Uniu o time em 
busca dos objetivos... Obrigado 
Cuca!”, falou o presidente, se-
gundo a nota postada ainda no 
domingo. (LS)

É fora ou dentro de casa?

As decisões são tomadas 
muito de acordo com o VAR. 
Eu lamento muito o que acon-
teceu hoje. Os jogadores do 
Flamengo disseram que não 
precisava olhar o VAR. Por que 

o Gustavo Henrique não tomou 
cartão amarelo (no lance do 
pênalti)? Está difícil. Mas não 
acabou. Aqui, hoje (domingo), 
só poderia sair um campeão. 
(Com Luciano Shakihama)

Vasco fica muito perto de igualar recorde negativo Casos de COVID na família 
aceleram a saída de Cuca

Rogério Ceni 
durante partida 
diante do 
Corinthians, 
pelo Brasileiro
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Alex Nantes

O calendário esportivo de 
Campo Grande será lançado 
nessa quarta-feira (24). Neste 
ano, o cronograma organizado 
pela Funesp (Fundação Muni-
cipal de Esportes) prevê a re-
alização de 47 ações, número 
abaixo do normal, em razão 
da pandemia da COVID-19. 
Além disso, todos os eventos 
seguirão as medidas de bios-
segurança. A apresentação do 
cronograma será às 18h, na 
Praça do Projeto Coruja, que 
fica localizada na Rua José 
Francelino Gomes, 100, no Re-

sidencial Terra Morena, região 
do Los Angeles. 

As atividades contam com 
projetos, eventos, entrega de 
equipamentos e captação de 
eventos nacionais. Os Jogos 
Indígenas serão a primeira ati-
vidade do calendário, com data 
prevista para 60 dias. Depois 
será a Copa Campo Grande de 
Futebol Amador, Campeonato 
Brasileiro de Caratê, de Tênis 
de Mesa e o Latino-Americano 
de Escaladas em Árvores. A 
fundação quer retomar as 
competições que tiveram de 
ser paralisadas no ano pas-
sado e trazer novidades, como 

os Jogos Eletrônicos. Ao todo, 
16 ações esportivas estão pre-
vistas para ser realizadas. 

Por conta da pandemia, 
a Funesp teve dificuldades 
em montar o calendário, o 
que complica na realização 

de eventos que são feitos por 
federações, já que a maioria 
depende desse calendário 
para que as datas não fiquem 

próximas e façam com que os 
atletas tenham de escolher 
de quais eventos participar. 
“As federações e entidades 

aguardam o calendário mu-
nicipal para se preparar”, 
relatou o presidente da fun-
dação, Rodrigo Terra. Além 
do mais, a diretoria teve obstá-
culos em marcar a data para o 
laçamento do cronograma, que 
antes estava prevista para 10 
de fevereiro. 

Rodrigo disse que os 
eventos vão contar com ter-
mômetros e álcool gel, além 
de ter algumas adaptações 
no número de modalidade e 
limitações na quantidade de 
pessoas. “Todo o calendário 
já vai prever as regras de bios-
segurança, preocupado com 

a segurança das pessoas que 
vão participar dos eventos.” 

Como em 2020 que houve a 
inauguração da Pista Interna-
cional de Atletismo no mesmo 
dia do lançamento do calen-
dário, neste ano será realizada 
a abertura de serviços que 
acontecem no Projeto Coruja, 
como: Academia ao Ar Livre 
com 11 equipamentos para 
crianças, adultos e pessoas 
com deficiência, implantação 
do campo de futebol, pista 
de caminhada, iluminação do 
local e nas ruas próximas e 
wi-fi gratuito para a população 
que frequenta a praça.
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Campo Grande

Em meio à pandemia, calendário esportivo com 47 ações será lançado nessa quarta-feira no Los Angeles

Funesp prevê 1º evento do ano em abril

Futebol local

SheBelievesVôlei de praia

Só o Coxim ‘consegue’ ficar de fora do Estadual 

Seleção perde para os EUA e 
encerra participação amanhã

A diretoria teve 
obstáculos em 
marcar a data
Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp

Victoria em ação nas 
quartas de final diante 
de Duda e Agatha

Atacante Marta em 
partida com a equipe 
estadunidense
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Sam Robles/CBF

14h
ESPN Brasil – Campeonato 
Inglês: Leeds United x 
Southampton

15h45
FOX Sports – Campeonato Inglês 
Série B: Rotherham United x 
Nottingham Forest

16h
TNT – Liga dos Campeões da 
Uefa: Atlético Madrid x Chelsea

18h
SporTV2 – Superliga de Vôlei 
Feminino: Sesc RJ/Flamengo x 
Minas

20h
ESPN – NHL: Pittsburg Penguins x 
Washington Capitals

20h30
FOX Sports – Libertadores: 
Liverpool/URU x Universidad 
Católica/EQU

23h
ESPN – NBA: Los Angeles Lakers 
x Utah Jazz 

Veja na TV Às 20h30, no SporTV2, Praia Clube x Sesi Bauru, 
pela Superliga de Vôlei Feminino

Praia Clube/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama

As duplas com as jogadoras 
sul-mato-grossenses termi-
naram fora do pódio da 7ª 
etapa do Circuito Brasileiro 
Open de Vôlei de Praia. A com-
petição acabou no domingo 
(21), no CDV (Centro de De-
senvolvimento do Voleibol), em 
Saquarema (RJ).

Victoria foi quem chegou 

mais longe entre as atletas 
do Estado. Ao lado de Tainá 
(SE), a ivinhemense caiu nas 
quartas de final para as favo-
ritas Duda (SE) e Agatha (PR), 
por dois sets a zero (9/21, e 
19/21). A equipe adversária 
findou a etapa com a medalha 
de ouro ao derrotar na decisão 
a outra dupla olímpica, Ana 
Patrícia (MG) e Rebecca (CE), 
por 2 sets a 1 (17/21, 21/16, e 

15/11). 
Já Talita, que treina no Rio 

de Janeiro e defende Alagoas, 
parou nas oitavas de final. 
Em sua reestreia com Maria 
Eliza (RJ), foi derrotada pelas 
fluminenses Bárbara Seixas e 
Carolina, justamente sua ex-
-parceira. As parciais foram 
de  17/21, 21/16, e 15/10.

Dany Neves (MS) e Thais 
(RJ) novamente superaram 

as duas fases classificató-
rias e chegaram à de grupos. 
Porém, foram eliminadas em 
uma chave que tinha também 
Duda e Agatha, e Carol Horta 
(CE) e Cacá Richa (RJ). 

Segundo o site da CBV, a 
dupla Manu (RJ) e Renatinha 
(MS) perdeu logo na primeira 
rodada do qualifying, para 
as paulistas Lucília e Alana, 
parciais de 12/21 e 20/22.

Alex Nantes

Dourados AC, Três Lagoas 
e o Novo jogaram no domingo 
(21) pela 4° rodada da Série 
B do Campeonato Estadual e 
conseguiram acesso à Série 
A. Além dos três times, o 
União ABC conseguiu con-
firmar sua vaga já na terceira 
rodada. Os quatro clubes vão 
agora jogar para conseguir o 
título do campeonato. 

Após um empate, os es-

treantes DAC e Três Lagoas 
apenas esperaram a vitória 
do Novo sobre o Coxim para 
definir suas participações na 
Série A. Depois da grande 
chuva que ocorreu na se-
mana passada e compro-
meteu o gramado do Dou-
radão, o primeiro gol saiu 
aos 23 minutos, com Thiago 
Moura, que abriu o placar 
para o Três Lagoas. No se-
gundo tempo, o empate veio 
de escanteio, após Liniker 

cabecear e igualar o placar. 
Na outra partida, o Novo 

goleou o Coxim por 3 a 0 e 
garantiu a volta à Série A, 
depois de ter caído em 2018. 
Os gols saíram no começo do 
primeiro tempo, em um in-
tervalo de seis minutos. Aos 
nove minutos, Dronov abriu 
o placar, Jonathan ampliou 
logo depois, e aos 15 minutos, 
Dronov marcou o seu se-
gundo e último gol da partida. 
O Coxim conseguiu apenas 

um ponto no campeonato e 
não joga a última rodada. 

Os quatro times vão 
jogar amanhã (24) a última 
rodada do torneio. No Es-
tádio Jacques da Luz, o 
Novo recebe o Douradense 
e no Noroeste, o Três La-
goas enfrenta o ABC. Três 
Lagoas, Dourados e União 
estão juntos na liderança do 
campeonato com 5 pontos; 
o Novo vem em seguida,  
com 4 pontos. 

UOL/Folhapress

A seleção brasileira femi-
nina de futebol perdeu no 
domingo (21) para os EUA, 
por 2 a 0, na segunda ro-
dada da SheBelieves Cup. 
As jogadoras Christen Press 
e Megan Rapione marcaram 
para a equipe americana. 
Com o resultado, os EUA en-
caram a Argentina na última 
rodada da competição, que 
vai acontecer amanhã, às 
17h (de MS). O Brasil en-
frenta, no mesmo dia, o Ca-
nadá para fechar sua par-
ticipação no campeonato.

As americanas marcaram 

logo no início da partida com 
Christen Press. A camisa 23, 
em um lance rápido, passou 
pela marcação brasileira 
e mandou uma bomba no 
canto da goleira Bárbara, 
que não teve chances.

Após o gol, as brasileiras 
foram ao ataque em busca 
do gol de empate, mas não 
conseguiram. Enquanto 
o ataque das americanas 
foi mais eficiente. Em uma 
jogada pela direita, Horan 
cruzou para o meio da área 
e Megan Rapinoe se ante-
cipou à marcação para bater 
de primeira e decretar a 
vitória. 

Atletas de MS ficam fora do pódio nacional; 
Victoria cai nas quartas para as campeãs  
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Dias sangrentos

Colapso

Estigma social do coronavírus faz 
japoneses evitarem tratamento

Ernesto critica ‘sacrificar a 
liberdade em nome da saúde’ 
em discurso feito na ONU

Facebook bane principal página 
das Forças Armadas em Mianmar

Japão enfrenta 
falta de leitos, 
e milhares se 
isolam em casa

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
fala em “lockdown do 
espírito humano”
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Juliana Sayuri
Folhapress

No dia 1º de fevereiro, Ma-
yumi, 50, sentiu-se mal e teve 
febre de 38°C. Ela ligou para 
o centro de saúde da cidade 
de Toyohashi, a 283 km de 
Tóquio, para relatar os sin-
tomas e verificar a possibili-
dade de realizar o teste para 
COVID-19. Do outro lado da 
linha, a atendente perguntou 
se ela havia tido contato com 
alguém infectado. “Não que eu 
saiba”, respondeu.

Logo depois, ela foi ao 
centro de saúde, conforme 
orientação que recebeu, mas 
a realização do exame não foi 
autorizada. “Disseram que, 
diante do aumento de casos, 
eles não estavam fazendo nem 
PCR [exame para detectar 
coronavírus] nem teste de in-
fluenza. Disseram para pro-
curar uma clínica particular 
se quisesse ser testada.”

Diante da disparada de 
casos e da sobrecarga do 
sistema médico no Japão, 
que desde o fim de novembro 
atravessa a terceira onda de 
infecções, pessoas com sin-
tomas de COVID-19 enfrentam 
encruzilhadas como esta: es-
colher entre pagar para desco-
brir se estão infectadas e re-
alizar quarentena por conta 
própria ou seguir a vida, sob o 
risco de expor outros ao vírus.

Mayumi preferiu saber. Di-
rigiu até uma clínica e foi 
atendida dentro do carro, 
onde mediram seus níveis de 
oxigênio e temperatura e co-
lheram seu sangue. Ao todo, 

graças ao seguro, ela desem-
bolsou cerca de 3.000 ienes 
(R$ 150). Mário, 45, por outro 
lado, preferiu não saber. “Tive 
todos os sintomas, inclusive 
a perda do paladar”, diz. En-
tretanto, ele decidiu se isolar 
e esperar a recuperação em 
sua casa, na Tóquio. “Está 
uma caça às bruxas, inclusive 
entre brasileiros”, relata ele, 
radicado há quase 20 anos no 
Japão.

‘Pega mal’
Mayumi e Mário são nomes 

fictícios. Isso porque, além da 
falta de leitos e das limitações 
para testes, há um estigma 
com relação a pessoas com 
suspeita, sintomas e diag-
nóstico de COVID-19 no Japão.

No arquipélago, 67% temem 
mais o estigma social do coro-
navírus do que os riscos para 
a saúde, indicou uma enquete 
do jornal “Asahi Shimbun”, 
realizada entre novembro e 
dezembro de 2020 e divulgada 
em janeiro de 2021.

No início do ano, uma 
jovem, na casa dos 30 anos, 
foi encontrada morta em seu 
apartamento, em Tóquio. Ela 
teve diagnóstico do vírus, 
mas estava assintomática e, 
por isso, tratava-se em casa. 
“Sinto muito por causar tran-
storno a outras pessoas”, dizia 
o bilhete que ela deixou.

Tratar-se em casa se tornou 
uma indicação de praxe a pa-
cientes assintomáticos ou com 
sintomas leves, o que também 
traz riscos. Em dezembro, mor-
reram 56 pessoas em trata-
mento domiciliar, de acordo 

Rafael Balago
Folhapress

O chanceler brasileiro, 
Ernesto Araújo, fez críticas 
às restrições adotadas para 
conter a pandemia e à censura 
em redes sociais, durante um 
discurso para o Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, 
ontem (22).

“As liberdades fundamen-
tais são hoje ameaçadas por 
desafios crescentes, e a crise 
da COVID apenas contribuiu 
para exacerbar estas tendên-
cias. Sociedades inteiras estão 
se habituando à ideia de que é 
preciso sacrificar a liberdade 
em nome da saúde”, disse Er-
nesto, em um vídeo gravado. A 
reunião ocorre de modo virtual 
por conta da pandemia.

“Não critico as medidas de 
lockdown e semelhantes, que 
tantos países aplicam, mas não 
se pode aceitar um lockdown 
do espírito humano, o qual de-
pende da liberdade e dos dire-
itos humanos para exercer-se 
em sua plenitude”, prosseguiu. 
Sua fala ecoa discursos do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
tratou com ironias e fez muitas 
críticas às medidas de isola-
mento social determinadas por 
prefeitos e governadores, como 
forma de conter o avanço da 
COVID-19.

‘Tecnototalitarismo’
O ministro também criticou 

o controle de informações 
em redes sociais. “O grande 
desafio de hoje é aquilo que 
chamo de tecnototalitarismo, 
o bloqueio de plataformas e 
sites até o controle de con-
teúdos e informações, das 

medidas judiciais e leis que 
criminalizam atividades on-
line até o emprego abusivo 
ou equivocado de algoritmos. 
A maré crescente de controle 
da internet por diferentes 
atores, movidos por objetivos 
econômicos ou ideológicos, 
precisa ser detida.”

Ernesto pediu que os outros 
países avancem os debates 
sobre este tema. “Nossa tarefa 
é garantir que as tecnologias 
sirvam para engrandecer o ser 
humano, e não para submetê-
lo ou apequená-lo, transfor-
mando cada homem e mulher 
em uma simples coleção de 
dados a serem explorados”, 
disse.

Nos últimos meses, plata-
formas como Twitter e Face-
book tomaram medidas mais 
firmes para conter a circulação 
de notícias falsas e mentiras, 
muitas vezes disseminadas 
por líderes de direita. No 
caso de maior repercussão, o 
Twitter bloqueou o perfil do 
ex-presidente dos EUA Donald 
Trump, visto como aliado pelo 
governo Bolsonaro, depois que 
ele divulgou uma série de infor-
mações falsas sobre a eleição 
estadunidense.

Em junho de 2020, o Brasil 
se opôs à criação pelo Con-
selho de Direitos Humanos da 
ONU de uma comissão para 
investigar casos de violência 
policial contra negros ocor-
ridos especificamente nos Es-
tados Unidos, pedida logo após 
o assassinato de George Floyd. 
Washington deixou o Conselho 
em junho de 2018, durante o 
governo de Donald Trump, e 
acusou o órgão de ser hipócrita 
e de ter um viés anti-Israel. 

Um dia depois dos episó-
dios mais sangrentos dos 
protestos contra o golpe de 
Estado dado pelos militares 
em Mianmar, o Facebook 
baniu a principal página 
das Forças Armadas e uma 
multidão crescente voltou 
às ruas para exigir a volta 
da democracia.

“Em linha com nossas 
políticas globais, removemos 
a página da equipe de infor-
mações do Tatmadaw [como 
é conhecido o Exército 
mianmarense] por violações 
repetidas de nossos padrões 
que proíbem o incitamento à 
violência e os danos coorde-
nados”, disse um porta-voz 
da plataforma, por meio de 
um comunicado divulgado 
no domingo (21).

O chefe das Forças Ar-
madas que agora comanda 
o país, general Min Aung 
Hlaing, e outros 19 oficiais e 
organizações já haviam sido 
banidos pela rede social em 
2018. 

Outras centenas de pá-
ginas e contas geridas por 
militares também foram 
removidas por “comporta-
mento inautêntico coorde-
nado” – termo técnico uti-
lizado pela equipe do Face-

book para se referir ao uso 
de múltiplas contas falsas 
para disseminar conteúdo 
ou aumentar interações na 
rede.

Pouco antes das eleições 
parlamentares de novembro, 
a plataforma, que chegou a 
ser bloqueada no país após 
o golpe, também retirou do 
ar uma rede de 70 contas e 
páginas falas operadas por 
militares que publicavam 
conteúdo favorável ao Exér-
cito e contrário à conse-
lheira de Estado Aung San 
Suu Kyi e a seu partido, a 
Liga Nacional pela Demo-
cracia (LND).

Ferimentos no peito e na cabeça
Suu Kyi era, na prática, 

a líder civil de Mianmar. No 
golpe de 1º de fevereiro, ela 
e outras autoridades, como 
o presidente Win Myint, 
foram depostos e detidos 
pelos militares. Posterior-
mente, a conselheira foi alvo 
de uma acusação obscura de 
violação de normas comer-
ciais – ela teria importado 
ilegalmente seis walkie-
talkies. Na semana passada, 
ela também foi acusada de 
uma suposta violação dos 
protocolos de combate à 

propagação do coronavírus.
Os protestos que se mul-

tiplicaram pelas cidades 
mianmarenses há mais de 
duas semanas pedem a li-
bertação de Suu Kyi e de 
outras centenas de presos 
políticos após a tomada de 
poder – ao todo, foram 569 
detidos desde 1º de fever-
eiro, segundo a Associação 
de Assistência a Prisio-
neiros Políticos de Mianmar.

Além disso, os atos ga-
nharam novo fôlego em 
razão das mortes causadas 
pela repressão policial 
contra os manifestantes. No 
sábado, subiu para três o 
número de mortos durante 
as manifestações.

Segundo relatos de tes-
temunhas e de médicos dos 
serviços de emergência, um 
carpinteiro de 36 anos e 
um adolescente cuja identi-
dade não foi divulgada mor-
reram em decorrência de 
ferimentos à bala no peito e 
na cabeça, respectivamente. 
Dezenas de milhares de pes-
soas se reuniram em Man-
dalay, onde ocorreram as 
mortes desse sábado, em um 
ato pacífico em memória das 
vítimas e contra o regime 
militar. (Folhapress)

com a Agência Nacional de 
Polícia. Em janeiro, foram 132. 
Até 10 de fevereiro, foram 7, 
todos idosos.

Neste mês, o governo 
japonês instituiu um tipo de 
“ministro da solidão” para 
dar assistência a pessoas iso-
ladas em casa, principalmente 
idosos, 28,7% da população 

-a maior do mundo em pro-
porção. Em alta, o suicídio é 
uma das principais preocupa-
ções da pasta, coordenada por 
Tetsushi Sakamoto.

Detalhe: diagnósticos con-
firmados em clínicas particu-
lares não necessariamente são 
incluídos nos números oficiais 
de casos no país.

MUNDO

Diferentemente 
de outras ondas 
atravessadas pelo 
arquipélago, desta 
vez são registrados 
muito mais casos e 
mais graves, o que 
sobrecarrega o sistema 
médico-hospitalar, 
público e particular.

Segundo a agência 
japonesa Kyodo, até 
25 de janeiro, 15 mil 
pessoas estavam à 
espera de leitos para 
COVID-19. O Japão 
possui 12,98 leitos para 
cada 1.000 habitantes, 
a maior média per 
capita entre os países 
desenvolvidos, de 
acordo com a OCDE 
(Organização para 
a Cooperação e o 
Desenvolvimento 
Econômico), mas a 
maioria é para doenças 

leves – são apenas 5 
leitos de UTI por 100 mil 
habitantes.

Organizações 
nipônicas alertam para 
o risco de colapso do 
sistema nacional de 
saúde há tempos.

No Japão, todos 
os residentes devem 
contribuir mediante 
impostos com um seguro 
público, como Kokumin 
kenko hoken (seguro de 
saúde) ou Shakai hoken 
(seguro social), que 
cobre 70% das despesas 
médico-hospitalares. 
Os 30% restantes são 
pagos pelo paciente às 
instituições médicas. Ou 
seja, o modelo é público, 
mas não inteiramente 
gratuito como o SUS, no 
Brasil, já que a maioria 
das instituições é 
particular (70%).

Pandemia põe à prova sistema de saúde

Jusdevoyage/Unsplash

Receio de ser “excluído” 
socialmente se teste 
der positivo faz parte de 
parcela da população 
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Repercussão Vacina

Última década

Daniel Carvalho
Folhapress

Diante do derretimento da 
Petrobras após o anúncio de 
intervenção do Palácio do 
Planalto, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
disse ontem (22) que não 
irá interferir na política de 
preços da estatal.

“Ninguém vai interferir na 
política de preços da Petro-
bras”, disse Bolsonaro a apoia-
dores, na entrada do Palácio 
da Alvorada.

As declarações na porta 
da residência oficial foram 
transmitidas por um canal 
simpático ao presidente com 
acesso à área em que a imp-
rensa não pode entrar.

“Eu não peço não, eu exijo 
transparência de quem é subor- 
dinado meu”, disse o man-
datário. “Falam interferência 
minha. Baixou o preço do 
combustível? Foi anunciado 
15% [de aumento] no diesel, 
10% na gasolina. Abaixou o 
percentual? Está valendo o 
mesmo percentual? Como é 
que houve interferência? O que 
eu quero da Petrobras e exijo 
é transparência e previsibili-
dade, nada mais além disso”, 
disse o presidente.

As ações da Petrobras caem 
mais de 17% na manhã desta 
segunda, enquanto outras es-
tatais como Eletrobras, Banco 
do Brasil e Sabesp acom-
panham o ritmo de queda. 
Em Nova York, os papéis da 
petroleira também despencam 
mais de 16%.

Na noite de sexta-feira 
(19), Bolsonaro concretizou 
as insinuações que começou a 
fazer na noite anterior, em sua 
live, e anunciou a indicação 
do general Joaquim Silva e 
Luna como novo presidente 
da Petrobras. Se a intervenção 
de Bolsonaro na estatal for 
confirmada pelo conselho de 
administração da companhia, 
ele substituirá Roberto Cas-
tello Branco, alvo de críticas 
de Bolsonaro.

Paulo Saldaña
Folhapress

O ano de 2020 se encerrou 
com o menor gasto do MEC 
(Ministério da Educação) em 
Educação Básica na década.

O governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
elencou a etapa como prio-
ridade, mas o que se viu na 
pasta foi a redução de re-
cursos, trocas de ministros 
e um maior protagonismo de 
pautas ideológicas.

O MEC gastou R$ 48,2 bi-
lhões na Educação Básica no 
ano passado. O valor é 10,2% 
menor que em 2019 e o menor 
desde 2010.

O cenário aparece em 
relatório de acompanhamento 
da execução orçamentária do 
ministério realizado pelo Movi-

mento Todos Pela Educação.
Os dados são do Siafi 

(Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira do 
Governo Federal) com atuali-
zação pela inflação. A pasta 
encerrou o exercício de 2020 
com a menor dotação desde 
2011, de R$ 143,3 bilhões.

“Em plena pandemia, com 
milhões de alunos sem poder 
frequentar as escolas e diante 
da queda expressiva das re-
ceitas vinculadas à educação, 
o MEC se mostrou ausente e 
incapaz de exercer sua função 
de apoio técnico e financeiro 
às redes de ensino”, afirma o 
documento.

Questionado, o MEC não 
respondeu.

Enquanto o Gverno Bolso-
naro investiu, no acumulado 
de 2019 e 2020, R$ 7,2 bilhões, 

o investimento foi de R$ 13,5 
bilhões no mesmo período do 
governo anterior, de Dilma 
Rousseff (PT) e Michel Temer 
(MDB).

Foram R$ 6,3 bilhões a 
menos nos investimentos, que 
são gastos direcionados à ex-
pansão da oferta de políticas 
públicas, como compra de 
equipamentos, insumos para 
laboratórios e obras. Não en-
traram na conta salários e 
custeio, este último também 
em queda.

O relatório do Todos Pela 
Educação é focado na Edu-
cação Básica em 2020, mar-
cado pela pandemia. Ao longo 
do ano, secretários de Edu-
cação cobraram o apoio do 
MEC para a manutenção das 
aulas remotas e a reabertura 
das escolas.

Ação federal
A única ação federal efe-

tiva relacionada à COVID-19 
voltada às escolas de edu-
cação básica foi o remane-
jamento de R$ 672 milhões 
para um programa que trans-
fere dinheiro às unidades 
educacionais, o chamado 
PDDE (Programa Dinheiro 
Direto na Escola). Como com-
paração, esse montante não 
chega 15% do recurso que a 
Educação Básica perdeu no 
ano passado na comparação 
com o ano anterior.

Estados e municípios 
concentram as matrículas 
da Educação Básica, mas 
a União, com maior capa-
cidade de arrecadação, tem 
a obrigação de dar suporte 
técnico e financeiro.

A pasta também não ofe-

receu, por exemplo, uma 
plataforma de conteúdos 
ou financiou a conexão de 
alunos pobres (com exceção 
de projeto voltado a estu-
dantes de universidades e 
institutos federais).

“Um dos possíveis mo-
tivos para o saldo negativo 
na Educação Básica”, diz 
o relatório, “foi a ausência 
de créditos extraordinários 
destinados especificamente 
para as redes de ensino en-
frentarem os efeitos da pan-
demia.”

Em 2020, o governo retirou 
R$ 1,4 bilhão do MEC para 
financiar obras federais ge-
renciadas por outras pastas. 
Como a “Folha” mostrou, o 
impacto maior da medida 
foi na Educação Básica e no 
ensino profissional.

Agência Brasil

Um avião da companhia 
Emirates com remessa de 
dois milhões de doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
contra COVID-19 decolou na 
madrugada de ontem (22) 
de Mumbai, na Índia, e deve 
chegar a São Paulo no início 
da manhã desta terça-feira 
(23). A aeronave deixou a 
cidade indiana por volta das 
10h30 da manhã (horário 
local), o que equivale a 2h 
da madrugada de ontem, no 
horário de Brasília. A carga 
deve fazer, ainda, escala em 
Dubai, nos Emirados Ár-
abes, de onde decola para 
São Paulo.

O voo chegará a São Paulo 
na manhã desta terça e as 
vacinas seguirão para o Rio de 
Janeiro, onde serão levadas 
para o Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos, 
da Fiocruz (Fundação Os-
waldo Cruz). As doses foram 
produzidas pelo Instituto 
Serum, parceiro da Astra-
Zeneca na Índia e maior 
produtor mundial de vacinas. 
Mesmo prontas, as vacinas 
precisarão passar primeiro 
por Bio-Manguinhos para 
que possam ser rotuladas 
antes de serem distribuídas 
ao Programa Nacional de 
Imunização.

Importação de doses
A importação de doses 

prontas é uma estratégia 
paralela à produção de 
vacinas acertada entre a As-
traZeneca e a Fiocruz. Para 
acelerar a disponibilidade 
de vacinas à população, dois 
milhões de doses já foram 
trazidas da Índia em janeiro 
e está previsto um total de 
10 milhões de doses prontas 
a serem importadas. Além 
dos dois milhões que chegam 
hoje ao país, mais oito mi-
lhões estão previstas para os 
próximos dois meses. 

Enquanto negocia a 
chegada das doses prontas, a 
Fiocruz trabalha na produção 
local das vacinas Oxford/As-
traZeneca. Segundo o acordo 
com a farmacêutica anglo-
sueca, a Fiocruz vai produzir 
100,4 milhões de doses de 
vacinas até julho, a partir de 
um ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) importado. A pri-
meira remessa desse insumo 
já chegou ao Bio-Manguinhos 
e o primeiro milhão de doses 
produzido na Fiocruz tem en-
trega prevista para o período 
de 15 a 19 de março.

De acordo com a fundação, 
os dois primeiros lotes es-
tarão liberados internamente 
nos próximos dias. Esses 
lotes são destinados a testes 
para o estabelecimento dos 
parâmetros de produção.

“Com esses resultados, 
a instituição produzirá os 
três lotes de validação, cuja 
documentação será sub-
metida à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa). Esses lotes somarão 
cerca de 1 milhão de doses 
e seus resultados serão en-
viados à Anvisa até meados 
de março.”

Também está em anda-
mento na Fiocruz o processo 
de transferência de tecno-
logia para a produção do 
IFA no Brasil, o que tornará 
a fundação autossuficiente 
na produção das vacinas. 
A previsão é de que as pri-
meiras doses com IFA na-
cional sejam entregues ao 
Ministério da Saúde em 
agosto, e, até o fim de 2021, 
seja possível entregar 110 
milhões de doses, elevando o 
total produzido no ano pela 
Fiocruz para 210,4 milhões. 

Após mudança, 
empresa perdeu 
cerca de 
R$ 60 bilhões 
em valor 
de mercado

Ninguém vai interferir na política de 
preços da Petrobras, diz Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) disse não ver 
a troca no comando da Petro-
bras como uma intervenção 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). 

Em entrevista ontem, ao 
chegar à Vice-Presidência, 
Mourão defendeu a criação 
de um fundo cujos recursos 
seriam utilizados para amor-
tecer aumentos nos preços 
dos combustíveis.

Questionado sobre os 
episódios da semana passada, 
Mourão negou que tenha 
havido intervenção.

“Não, pô, está dentro da 
atribuição do presidente. 
O mandato do Roberto ter-
minava dia 20 de março, 
poderia ser renovado ou não, 
a decisão é não renovar”, 
afirmou Mourão.

Para o vice-presidente, 
não há como o governo inter-
ferir na política de preços da 
Petrobras e atribuiu a troca 
de comando a uma questão 
de confiança.

“É uma questão de con-
fiança na pessoa que está 
lá, pelo que o presidente 
colocou”, afirmou, com-
plementando que, em sua 
opinião, talvez tenha havido 
“uma falta de comunicação 

do Roberto com o presi-
dente”. Diante dos sucessivos 
aumentos dos preços dos com-
bustíveis, Mourão defendeu a 
criação de um colchão com-
pensatório para os momentos 
de flutuação, mesma proposta 
que chegou a ser discutida 
em 2018, durante a greve dos 
caminhoneiros no governo de 
Michel Temer (MDB).

“Na minha visão, a 
solução para isso é se a 
gente conseguisse criar um 
fundo soberano com base 
nos royalties do petróleo e 
este recurso, quando hou-
vesse essas flutuações, fosse 
utilizado para amortecer os 
aumentos. Não tem outra 
solução fora disso aí.”

O vice-presidente de-
fendeu, ainda, o nome de 
Silva e Luna e disse que a 
presença de um general no 
comando da Petrobras não 
prejudicará nem a empresa 
nem as Forças Armadas.

“Essa simbiose aí entre 
a Petrobras e as Forças Ar-
madas, em particular o Exér-
cito, a Marinha também tem 
muita gente que trabalhou 
lá, não vejo como algo que vá 
prejudicar a empresa, muito 
pelo contrário”, disse o vice-
presidente. (DC/Folhapress)

Na pandemia, MEC registra o menor gasto para educação

“É direito meu reconduzi-
lo ou não. Ele não será recon-
duzido. Qual o problema?”, 
indagou o presidente aos 
apoiadores.

Logo depois do anúncio de 
Bolsonaro, a Petrobras perdeu 
cerca de R$ 60 bilhões em valor 
de mercado -R$ 28 bilhões na 
Bolsa brasileira e outros R$ 30 
bilhões nas negociações dos 
papéis no exterior.

No domingo, a XP Inves-
timentos rebaixou sua re-
comendação para as ações 
da Petrobras de neutro para 
venda. O preço-alvo foi re-
visado de R$ 32, na avaliação 
anterior, para R$ 24, tanto 
para ações ordinárias (com 
direito a voto) quanto para 
as preferenciais (sem direito 
a voto).

Consequências
“É sinal que alguns do 

mercado financeiro estão 
muito felizes com a política 
que só tem um viés na Petro-
bras: atender os interesses 
próprios de alguns grupos 
no Brasil, nada mais além 
disso”, afirmou Bolsonaro.

O presidente também cri-
ticou o atual presidente da 
Petrobras porque Castello 
Branco vinha trabalhando de 
casa durante a pandemia. Ele 
também criticou o salário do 
chefe da estatal.

“O atual presidente da 
Petrobras está 11 meses 
em casa sem trabalhar, né, 
trabalha de forma remota. 
Agora, o chefe tem que estar 
na frente, bem como seus 
diretores. Isso, para mim, é 
inadmissível. Descobri isso 
há poucas semanas”, disse 
Bolsonaro.

“Imagine eu, presidente, 
em casa, com medo do 
COVID, ficando aqui o tempo 
todo no Alvorada. Não jus-
tifica isso daí. Inclusive, o 
ritmo de muitos servidores lá 
está diferenciado. Ninguém 
quer perseguir servidor, 
muito pelo contrário, temos 
que valorizar os servidores. 
Agora, o petróleo é nosso ou 
é de um pequeno grupo no 
Brasil?”, indagou o chefe do 
Executivo.

Um pouco depois, Bolso-
naro indagou se seus apoia-
dores tinham ideia de quanto 
ganha o presidente da Petro-
bras. “Queremos saber de 
números concretos do que 
acontece lá, bem como a 
política salarial do presi-
dente e seus diretores”, disse 
Bolsonaro.

“Alguém sabe quanto 
ganha o presidente da Petro-
bras? R$ 50 mil por semana? 
É mais do que isso por se-
mana. Então, tem coisa que 
não está certa. Não quero 
que ele ganhe R$ 10 mil por 
mês também não, tem que ser 
uma pessoa qualificada, mas 
não ter este tipo de política 
salarial lá dentro”, disse Bol-
sonaro.

“E para ficar em casa, 
trabalhando de casa. No meu 
entender, não justifica. Pode 
até estar fazendo um bom 
trabalho de casa, mas, para 
mim, não justifica essa aus-
ência da empresa.”

A Assembleia Geral Or-
dinária da Petrobras aprovou 
em julho do ano passado a 
fixação da remuneração para 
os administradores da com-
panhia em até R$ 43,3 mi-
lhões para o período de abril 
de 2020 a março deste ano, se-
gundo documento divulgado 
pela empresa. Dividindo-se 
este valor pelos nove dire-
tores-executivos, incluindo 
Castello Branco, os salários 
mensais podem chegar a R$ 
400 mil, em média.

A estatal não divulga o 
salário individualizado de 
seus empregados. Segundo 
explicação no site da em-
presa, “a divulgação das in-
formações remuneratórias 
de profissionais estratégicos 
da Petrobras, responsáveis 
pela definição de direcio-
namentos de longo prazo e 
pelas descobertas de campos 
exploratórios, poderia preju-
dicar as iniciativas da com-
panhia na retenção desses 
profissionais”.

“A divulgação dos dados 
permitiria ações mais efi-
cazes de assédio dos concor-
rentes e uma possível saída 
não planejada desses pro-
fissionais, provocando uma 
perda dos conhecimentos 
desenvolvidos ao longo dos 
anos de atuação e, conse-
quentemente, prejudicando 
as operações da Petrobras”, 
informa a empresa.

No fim de semana, Bolso-
naro afirmou que outras mu-
danças aconteceriam nesta 
semana, o que reiterou nessa 
segunda. “Mudanças teremos 
no governo sempre que se 
fizer necessário. Não tenho 
preocupação nenhuma outra 
a não ser atender o inter-
esse público. Transparência 
e previsibilidade acima de 
tudo”, garantiu o presidente 
da República.

Sem ver intervenção em estatal, 
Mourão defende criação de 
fundo para amortecer aumento

Folhapress/Pedro Ladeira

Bolsonaro minimizou 
reação do mercado após 
mudança no comando 
da estatal brasileira

Voo com 2 
milhões de 
doses decola 
da Índia
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Grupo com 
12 pessoas 
tem ganho 
visibilidade com 
postagens de 
coreografias 
no Facebook

Bonde tem percorrido principais pontos turísticos da Capital para 
registrar junto com as coreografias cheias de “passinhos” nostálgicos
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Rafael Belo

A nostalgia pode sair do sentimento 
e do olhar para o movimento do 
corpo em Campo Grande. Com o 
Bonde do Flash Back dá para matar 
a saudade dos tempos em que a 
música podia unir todas as tribos sem 
agressividade e colocar até os donos 
de dois pés esquerdos para dançar. 
Além disso, os famosos passinhos que 
criavam rodas de dança em boates e 
locais do gênero estão bem vivos na 
Capital Morena para a diversão de 
várias gerações e, até, o ingresso de 
novos “dançarinos”. Tudo para não 
deixar o estilo se apagar.

Ele pode ser ensinado em escolas 
de dança de salão e há muito material 
do gênero na internet, no qual alguém 
lidera e libera passos imitados pelo 
restante do grupo. Katia Mayanny 
é a idealizadora do grupo Bonde 
do Flash Back que tem a página 
de mesmo nome no Facebook, com 
vídeos e fotos de manifestações em 
diversos locais de Campo Grande, 
principalmente nos pontos turísticos. 
Prova de que o que é bom dura para 
sempre é o aumento da procura pelo 
grupo após postagens nas redes 
sociais. 

Conforme Katia, apesar da 
pandemia, a procura sobre como 
participar com eles aumentou. Ela 
conta que há sete anos era apenas 
um grupo de amigos se reunindo. 
“Transformou-se na nossa forma de 
diversão e trabalho. Vamos em todos 
os locais que tocam flash back, mas 
nossa preferência é o tradicional 
Clube União dos Sargentos”, destaca. 

Além dela, o grupo tem mais 11 
integrantes fixos: Zeka de Souza, 
Adrian Almeida, Marcos Brites, 
Neia dos Santos, Letícia Angel, Cris 
Mendes, Marcelo Gomes, Lindaura, 
Ci Lourenço, Samuel e Katya Vieira. 

“Temos aqui dançarinos e também 
integrantes que só querem se divertir 
e com o objetivo coletivo de não deixar 
o flash back se apagar. Gravamos e 
tiramos fotos nos pontos turísticos 
para mostrar  nossa linda Campo 
Grande e deixar claro que aqui o 
flash back também é muito presente. 
Não temos preferência de música 
dentro do estilo. Gostamos de anos 
1970 aos anos 2000, além de tudo 
que é referente aos anos dourados 
(1950)”, pontua Katia Mayanny.

Mas não espere do Bonde Flash 
Back apenas passos clássicos 
e conhecidos. Eles inovam e 
incorporam passos de outros estilos 
na dança. “Com certeza, somos um 
grupo que está sempre evoluindo e 
mostrando alguma coisa diferente. 
Além de passinho de flash back, 
nós misturamos  nas coreografia 
house dance, axé, hip hop, charme 
e até funk. Os ensaios são na minha 
residência mesmo”, conclui Katia 
Mayanny. 

Outro integrante do grupo, Eliezer 
de Souza Dantas, o “Zeka”, entrou 
no mundo dos passinhos aos 15 
anos, lá nos anos de 1980 Depois, 
migrou para o hip-hop na década 
seguinte, mas voltou para poder dar 
liberdade à própria expressão. Para 
ele, a amizade também está acima de 
todas as coisas com esta galera que 
qualifica com o respeito mútuo e o 
gostar recíproco. Zeka destaca que 
“ali” é todo mundo bem receptivo. 
“A gente está sempre junto, então é 
quase uma outra família. Trocamos 
ideias de o que fazer e como fazer 
no flash back sem perder isto que 
consideramos o mais importante: a 
amizade”, reflete.

Os nomes dos locais mais 
frequentados na época eram Surian, 
Clube União dos Sargentos, Círculo 
Militar e Apoteose, por exemplo. 
“Esses clubes antigos são da 
minha época. Aprendi a dançar um 
pouquinho e no final dos anos 1990 
para início dos anos 2000 fui para o 
hip hop, onde aprimorei minha dança 
em várias modalidades. Retornei ao 
flash back porque a idade pega, mas 
isso não influencia a não ser para 
competições. Não dá para competir 
com a molecada da nova geração, 

Bonde do 

mas o respeito continua. Somos 
espelho para eles. No flash back, 
não tem regra, tem liberdade para 
expressar sua dança sem perder a 
essência do estilo, que é o passinho”, 

conta.
Zeka levou o hip-hop para o flash 

back junto com toda a experiência 
adquirida, já que ficou em terceiro 
lugar no Festival Nacional Fado, de 

Aquidauana, e no Canindé, em Campo 
Grande. “Gosto de participar de 
festivais para mostrar que estou na 
ativa, não para ganhar. Coloco flash 
back para tocar e os envolvidos e 
plateia vivenciarem o que vivenciei”, 
explica. Para ele, há, sim, um período 
favorito que mexe com seus ânimos. 
“Minha década favorita é a de 1990. 
É o que a gente mais curte. É o que 
dá aquela emoção e a gente diz: 
‘puxa essa eu vou dançar’ e vamos 
com força. Gosto bastante do Double 
You, especificamente da música ‘Run 
to Me’”, revela. 

Outro favoritismo do Bonde vem 
também de quatro décadas atrás. 
“Um passinho que usamos muito é o 
‘Cocaine’ (música de Eric Clapton). 
Ele identifica o bonde e vem dos anos 
de 1980. Todo mundo pegou para si e 
virou algo próprio do Bonde. Todos 
incorporaram. Não é o que eu gosto 
mais, mas é um deles. Todo mundo 

gosta. Tocou música já fazemos ele”, 
aponta Zeka. 

Zeka também não esconde o lugar 
onde o grupo mais frequenta, mesmo 
destacando que não há um lugar 
exato para o flash back se manifestar. 
A tradição, conforme Zeka, é ir ao 
Clube União dos Sargentos. “É um 
lugar aconchegante com bons DJs 
e boa pessoas. Gostamos bastante”, 
diz. 

Nem mesmo a pandemia foi capaz 
de parar o bonde. “Nos reunimos 
uma vez por semana. Este é o 
mínimo, mas quanto mais melhor. 
Todo mundo mora longe, mas quando 
podemos nos reunimos todos os dias. 
É nossa vontade de dançar e aliviar 
a tensão desta pandemia. Está todo 
mundo preso por causa dela”, pontua 
Zeka. Ele ainda conclui que a dança 
é a melhor maneira de se expressar 
e o flash back é isso. “Chega o fim de 
semana, a gente quer se expressar.” 

Flash
Back
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Os amigos Paulo e Laura transam 
em ‘Todas as Mulheres do Mundo’

Ex-Big Brother Rafa Kalimann desabafa 
sobre aceitação do corpo em websérie

Família unida e 
muito ouriçada 
em ‘Gênesis’

No quarto episódio de 
“Todas as Mulheres do 
Mundo”, a relação de amizade 
de Paulo (Emilio Dantas) e 
Laura (Martha Nowill) ganha 
novos contornos. Sem ter 
onde morar, ele se muda para 
o apartamento dela, e os dois 
acabam transando. “Laura 
é a melhor amiga de Paulo, 
e se apaixona totalmente. 
Ele é um sedutor afetuoso, 
isso deixa as mulheres 
encantadas”, observa Martha, 
que tem se destacado na 
série.

A expressão de desespero de Dé-
bora Falabella na foto é a de Dani, 
sua personagem no longa-metragem 
“Depois a Louca Sou Eu”, que estreia 
nos cinemas na próxima quinta-feira 
(25). A escritora sofre de transtornos de 
ansiedade, faz terapia, toma remédios, 
procura tratamentos alternativos... E 
a atriz afirma se identificar com várias 
situações mostradas na comédia dra-
mática, dirigida por Julia Rezende e 
baseada no best-seller de Tati Bernardi. 
“Eu sou superansiosa. Já tive crise de 
ansiedade e fui parar no hospital; já 
me senti sufocada em engarrafamento, 
como numa das cenas do filme — re-
lata Débora, que encontrou na terapia 
uma válvula de escape: — Faço há uns 
dez anos. Comecei até tarde, eu acho. 
Pra mim, é extremamente importante 
para me entender, tratar das minhas 
questões pessoais e com o mundo. Sou 
uma pessoa muito melhor depois dela, 
amadureci”, contou.

Em Gênesis, Fifo Benicasa é 
Hassabia, personagem que não existe 
na Bíblia, criado só para a novela. 
Casado com Nidana (Julianne Trevisol), 
é o único que consegue segurar o 
“furacão” que é a sua mulher. Os dois 
são pais de Reduana (Bia Brumati), 
adolescente com quem Nidana terá 
vários conflitos. “Hassabia faz parte de 
um tipo de família em que eu acredito: 
a imperfeita, real”, comenta Fifo.

Da Redação

O grupo da terceira idade foi 
um dos mais afetados durante este 
período de isolamento social pelo 
qual estamos passando. Além das 
dificuldades de se encontrar com 
família e amigos, muitos idosos 
que tinham o hábito de se exercitar 
em academias, ou até mesmo com 
caminhadas ao ar livre, já não têm 
essa opção.

“O exercício físico é essencial 
para pessoas de todas as idades, 
mas é ainda mais importante para 
quem já está na terceira idade,” 
esclarece Marcella Santos, espe-
cialista em gerontologia e enfer-
meira-chefe do Grupo DG Sênior. 
“A movimentação do corpo de forma 
frequente ajuda na prevenção de 
doenças cardiovasculares, hiper-
tensão, diabetes, doenças ósseas e 
articulares, além de aliviar dores e 
melhorar muito o humor.”

Marcella defende que, neste mo-
mento de estagnação, é ainda mais 

importante incentivar a atividade fí-
sica e buscar exercícios que possam 
ser praticados longe de ambientes 
cheios. E, no momento, as melhores 
alternativas são as “caseiras”.

“Para praticar exercícios em 
casa”, explica a especialista, “é 
necessário primeiro ter certeza de 
que você tem condições físicas ade-
quadas para a prática e manter 
em mente que muitos exercícios 
não são possíveis para todos. Caso 
haja dúvidas, basta conversar com 
seu médico.” Ela ainda destaca que 
deve ser realizada uma boa refeição 
antes das atividades, e beber bas-
tante água enquanto se exercita.

Confira algumas dicas da es-
pecialista para preservar a saúde 
física dentro de casa:

Marcha estacionária
A indicação para este grupo de 

idade é não sair de casa, portanto 
fazer uma “caminhada parada” é 
uma ótima alternativa ao invés de 
caminhar na rua. Basta realizar 

Fotos: Divulgação
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Atividade física frequente na terceira 
idade previne doenças no coração, nas 
articulações e até melhora o humor

5 exercícios 
para idosos 
praticarem 
dentro de casa

Laços de Família
Globo 15h30

A Força do Querer
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Haja Coração
Globo 18h30

Flor do Caribe
Globo  17h30

Tancinha tenta acalmar Beto. 
Apolo garante que descobrirá o que 
aconteceu com ele na noite anterior 
ao seu casamento. Felipe afirma a 
Jéssica que provará a inocência de 
Shirlei. Guido desconfia que Vitória 
tenha armado contra Shirlei. Car-
mela sente medo de Adônis. Beto 
pede Tancinha em casamento. Leo-
zinho organiza sua fuga com Fedora. 
Safira e Lucrécia seguem Agilson. 
Tancinha avisa que se casará com 
Beto e Apolo fica arrasado. Giovanni 
leva Camila para fazer trabalho vo-
luntário em uma igreja. Jéssica en-
trega o pagamento a Carmela. Felipe 
visita Shirlei na delegacia. Camila se 
emociona com os moradores de rua. 
Fedora e Leozinho fogem no carro 
de Aparício. 

Alma fica deslumbrada ao saber 
que Rita espera gêmeos. Danilo sente 
falta de Alma. Estela avisa que ele vai 
ser pai de gêmeos. Íris agride Cíntia. 
Alma pede que Rita fique até o bebês 
nascerem. A menstruação de Helena 
atrasa, ela compra um teste de gra-
videz e dá positivo. Fred vê Capitu 
no carro de Orlando e os dois trocam 
olhares apaixonados. Helena conta 
ao médico que está grávida. Pedro 
procura Helena na casa dela. Miguel 
chora nos braços de Ciça. Helena 
conta a Camila que terminou com 
Miguel. Fred sequestra Capitu. Pedro 
faz compras na livraria de Miguel. He-
lena decide que Fred será o primeiro 
a saber de tudo. Alma sofre com a 
traição de Danilo. 

Cassiano e os tenentes seguem 
Dionísio. Natália se desespera com a 
entrega de sua pesquisa. Manolo de-
cide ficar em Vila dos Ventos. Lindaura 
pensa em um lugar para os ciganos 
acamparem. Cassiano e os tenentes 
assumem o comando do voo de Dio-
nísio. Castro se aproxima de Donato e 
Bibiana. Castro tenta enrolar Donato 
e Bibiana. Otto e os comparsas de 
Dionísio são presos. Hélio desconfia ao 
ver Castro na delegacia. Reinaldo quer 
transformar Guiomar em uma estrela 
da música. Guiomar se apresenta no 
Flor do Caribe. Juliano percebe o de-
sespero de Natália. Juliano se oferece 
para ajudar Natália com seu projeto 
de pesquisa. Cassiano troca a rota do 
voo. Reinaldo convida Guiomar para 
gravar um CD. 

Pensando em se aproximar de 
Bianca, João sugere que Dandara 
convide Gael e suas filhas para jantar. 
Gael se descontrola ao ver uma foto de 
Ana com René no quarto de Karina. 
Tomtom aconselha Pedro a compor 
músicas de amor. Edgard convida 
René a visitar a Ribalta, mas o ex-ator 
evita encontrar Gael. Pedro convida 
Pri para sair. Lucrécia pede a todos 
que ensaiem para o Show de Ta-
lentos na praça. Lincoln repreende 
Jeff por estar com a turma da Ribalta, 
e ele beija Mari para disfarçar. Bianca 
brinca com João que eles serão ir-
mãos. Karina se irrita ao ver Pedro 
na casa de Dandara. Bianca e João 
se aproximam. Bete descobre que Sol 
dormiu durante uma prova. Tomtom 
tem uma crise de asma. 

JP fala para Cris que leu a história 
de Açucena, que na verdade é Mili. Cris 
inventa que Açucena é prima de con-
sideração de Mili. JP conta que outra 
pessoa diz ter escrito a história e que 
gostaria de conhecer quem escreveu. 
Cris conta para Mili que ela terá que 
se vestir como outra pessoa e fingir ser 
Açucena para a história não piorar. JP 
discute com Renata, que assume não 
ter escrito a história. Pata e André 
acabam conversando e se dando bem. 
O menino a acompanha até o orfanato 
após o castigo. Junior faz uma reunião 
com Armando e Maria Cecília para 
anunciar que herdou as empresas do 
Café Boutique. Ele promove Maria 
Cecília, e Armando fica enciumado. 
Shirley Santana é chamada no orfa-
nato para tratar do visual de Simão.

Rubinho encontra com Carine. 
Dedé e Bibi estranham a demora de 
Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua 
viagem. Alan e Érica visitam Abel 
e Nazaré, e o treinador explica que 
não conseguiu avisar a Jeiza sobre 
Zeca. Ruy confronta Ritinha. Simone 
conta a Ivan que Cláudio voltará para 
o Brasil. Irene provoca Joyce. Bibi 
descobre que Rubinho mentiu. Jeiza 
vai ao encontro de Zeca. Abel revela 
a Cibele que Ritinha é bígama. Cibele 
tenta subornar a família de Zeca, e 
Abel e Nazaré repreendem a menina. 
Jeiza afirma a Zeca que ele precisa 
revelar tudo o que sabe à polícia. 
Silvana perde no jogo, e Dita teme a 
reação do agiota. Edinalva planeja a 
fuga de Ritinha para o Pará. 

Novelas Novelas 

Num momento em que só se fala de “Big Brother Brasil”, a influenciadora Alexandra Gurgel recebeu 
a ex-BBB Rafa Kalimann nessa segunda-feira (22), às 18h, no perfil @alexandrismos. Num papo da 
websérie “Verão da Xanda”, as duas conversaram sobre o reality show e sobre aceitação do próprio 
corpo. “Eu achava que fazer lipo e colocar próteses no peito ia me trazer a segurança que eu não 
tinha. E a cirurgia não traz”, desabafou Rafa.

Débora Falabella experimenta doses 
de loucura no cinema e na Televisão

um movimento que imita o andar, 
trazendo os joelhos até a altura da 
cintura, ou até onde conseguir, al-
ternadamente, mantendo a postura 
ereta. Pode ser realizado de uma 
vez durante 30 minutos, ao longo 
do dia, separado em seções de 5 
minutos a cada duas horas, deitado 
ou sentado.

Sentar e levantar
É muito importante trabalhar 

os músculos usados na hora de se 
sentar e se levantar, uma grande 
dificuldade para idosos. Sente-se 
em uma cadeira sem braços e tente 
levantar-se sem apoio, o que vai 
trabalhar os músculos da coxa. 
O ideal é realizar 3 séries de 15 
repetições, com intervalos de 5 
minutos. Se você sentir muita difi-
culdade pode começar com menos 
repetições e ir progredindo até o 
número indicado.

Sentar e estender os joelhos
Ainda com a cadeira sem braços, 

pode-se também trabalhar os joe-
lhos, levantando as duas pernas do 
chão esticando-as para a frente e de-
pois de volta ao chão. É uma ótima al-
ternativa para quem encontra muita 
dificuldade no exercício de sentar e 
levantar. O ideal também são 3 séries 
de 15 repetições, mas lembre-se de 
criar intervalos entre elas.

Levantar peso
Para manter a tonificação dos 

braços pode se realizar um levan-
tamento de pesos leves, como de 
500 gramas ou 1 kg. Caso você 
não tenha pesinhos próprios em 
casa, produtos que tenham o peso 
equivalente também servem. Esse 
exercício deve ser realizado com 
a pessoa sentada, com os pés no 
chão. Então basta esticar os braços 
ao lado do corpo, segurando os 
pesos, e levantá-los até a altura 
dos ombros. Neste caso, 2 séries 
de 10 repetições são melhores para 
começar, já que é uma atividade um 
pouco mais pesada.

Aperte e solte
Muitos idosos sofrem com a falta 

de fraqueza e falta de firmeza nas 
mãos. Para fortalecer esses mús-
culos e as articulações dos dedos, 
é necessário fazer um exercício de 
apertar e soltar. Existem muitas 
bolinhas próprias para isso à venda, 
porém também pode ser realizado 
com uma bola de tênis ou até com 
algumas meias dobradas uma dentro 
da outra. Neste caso não há um li-
mite de repetições, mas recomendo 
deixar a bolinha escolhida próxima 
a você durante o dia, e assim você 
pode apertá-la enquanto assiste à 
televisão, por exemplo.

SaúdeSaúde
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Disputa para ver quem sai nesta noite ainda tem Gil e Arthur, escolhidos pela casa e por trio, respectivamente

Famosos torcem por saída da cantora 
Karol Conká no paredão do ‘BBB 21’

DocumentárioLutoTV

É hoje

“Las Promesseras” 
mostra tradições 
culturais na fronteira

Criador do 
ratinho Topo 
Gigio morre 
aos 96 anos

Carlos Alberto de Nóbrega 
é internado com COVID-19

O clima entre Karol 
Conká e Camilla de Lucas 
permanece ruim no “BBB 
21”. Isso porque a cantora, 
agora no paredão, tentou 
conversar com todos na 
casa para expor seu ponto 
de vista na briga que teve 
com a influenciadora.

Em papo com Pocah, 
Karol chegou a disparar: 
”Não sou travesseiro 
para ela deitar a cabeça”. 
Porém, nem mesmo a 
amiga ficou ao lado dela 
nesse momento. Pocah 
afirmou que Karol tinha 
dito que Camilla não 
queria concorrência com 
ela por ser preta, e a 
cantora negou ter falado 

tal frase. A edição mostrou 
que ela havia falado.

Nem mesmo Projota 
ficou ao lado de Konká. 
Em conversa com Arthur, 
outro dos emparedados 
disseram que ela é quem 
merece sair, já que tinha 
pedido para deixar o 
reality algumas vezes.

Com Projota mais 
distante e Pocah relutante 
em acreditar na amiga, 
Karol se vê pela primeira 
vez mais isolada no jogo. 
A artista brigou com 
Camilla, Gil, Juliette, 
Sarah e Carla Diaz. Não 
fosse pela líder teria sido 
a mais votada pela casa. 
(Folhapress)

‘Não sou travesseiro para ela 
deitar a cabeça’, diz Karol 
Conká sobre Camilla no ‘BBB 21’

Reprodução/Redes sociais
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A indicação da rapper Karol 
Conká para o paredão desta 
semana no “BBB 21”, ao lado 
de Arthur e Gil, provocou co-
mentários de famosos nas 
redes sociais sobre a trajetória 
da artista na edição do reality.

“Não concordo com nada do 
que ela fez e faz no jogo. Mas, 
ainda assim, temo pelo que 
pode acontecer quando sair”, 
disse Anitta, ainda na noite 
deste domingo (21).

A cantora espera que a 
colega de profissão consiga 
andar na rua e tenha ajuda 
psicológica.

“Desejo que saia, que se 
dê mal no jogo porque fez um 
péssimo jogo, que tenha a con-
sequência de seus atos, mas 
que possa ter oportunidade de 
aprender”, completou.

Neymar foi mas debochado 
ao falar sobre a participante 
que é considerada a vilã do 
“BBB 21”.

“Bom dia, já acordei com 
boa notícia! Karol Conká no 
paredão. Será que temos um 
novo recorde?”, perguntou.

O jogador sugeriu um mu-
tirão #ForaKarol e escreveu 
vários Ks em sua conta no 
Twitter. “Cada K um voto”, 
explicou.

“Tadinha da Karol. Vamos 
lá, pessoal: 100% é o mínimo”, 
sugeriu o ator Bruno Gagliasso 
ao promover, no Twitter, uma 
enquete sobre o paredão desta 
semana.

O influenciador Felipe Neto 
também pediu votos para Karol 
sair e brincou dizendo que Ana 
Maria Braga vai tentar um 
atestado para não trabalhar 
na quarta-feira (24) e, dessa 
forma, não precisar tomar café 
da manhã com a rapper.

“Sou muito intensa e verda-
deira com meus sentimentos. 

Se o público achar que devo 
ficar, ok”, disse Karol nos 
30 segundos a que teve di-
reito para defender sua per-
manência na casa do “BBB”.

Formação do paredão
Depois que Sarah ganhou a 

liderança na quinta-feira (18), 
a casa do “BBB” passou por 
discussões, lágrimas e bar-
racos. Um deles, envolvendo 
Gil, Arthur e Karol, definiu a 
escolha da líder, que indicou 
Karol Conká ao paredão, que-
brando o juramento que havia 
feito à rapper de não votar 
nela, se a cantora não a ve-
tasse na prova do líder.

“Peço desculpas ao Brasil, 
porque não vou cumprir 
minha promessa e vou votar 
na Karol”, anunciou Sarah, 
justificando que o comporta-
mento da artista muda muito 
e dizendo acreditar que estava 
tomando a decisão correta. 
“O que me trouxe até aqui 
foi minha intuição”, finalizou 
a consultora de marketing 
digital. Antes disso, porém, 
como esperado, o Anjo, Caio, 
imunizou Rodolffo.

O trio de finalistas que 
perdeu a prova do líder para 
Sarah teve a missão de decidir 
um dos indicados ao paredão 
em consenso. Gil, Fiuk e Caio 
colocaram Arthur na berlinda, 
os dois primeiros por não 
terem afinidade com o pro-
fessor de crossfit e, também, 
por já terem tido problemas 
com ele. Já Caio, que a prin-
cípio se mostrou resistente 
com a decisão, concordou com 
os colegas e alegou que não 
gostou de ter se visto envol-
vido na briga entre Gil e Ar-
thur, ocorrida no sábado (20).

Os outros integrantes do 
paredão foram os dois nomes 
mais votados da casa, con-
forme havia adiantado Tiago 

Carlos Alberto de Nóbrega, 
84, está internado no Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, 
após receber diagnóstico de 
COVID-19. A mulher do hu-
morista, Renata Domingues, 
usou o stories no domingo (21) 
para contar detalhes da inter-
nação de ambos, enquanto co-
mentava o próprio resultado 
positivo que recebeu para a 
doença, descrevendo sintomas 
como dor no corpo, febre e 
sudorese.

“Acabei tendo diagnóstico 
de COVID na quinta-feira. 
Como apresentei febre, 
vim para o [hospital] Sirio- 
Libanês para me cuidar com 
a equipe do dr. Kalil [Ro-
berto Kalil Filho]”, iniciou 
Domingues, emendando que 
o marido havia sido internado 
no quarto ao lado do seu. 
“Quem me aparece aqui no 
sábado? O digníssimo Carlos 
Alberto, mas está tudo bem 
graças a Deus”, disse, infor-
mando o estado de saúde do 
marido e mostrando um vídeo 
do reencontro entre os dois no 
hospital, no qual Nóbrega apa-
rece sorrindo e bem-disposto.

O humorista também usou 
o Instagram para acalmar os 
fãs em relação ao seu estado 
de saúde. “Estou ótimo. Já 
comecei o tratamento, estou 
sem dor, mal-estar, nada. Pude 
ir ao quarto da Renata que 

Rafael Belo

Elas podem até não ser 
consideradas matriarcas, 
mas são o alicerce da fé 
e tradição das famílias em 
Porto Murtinho, município 
distante 473 quilômetros de 
Campo Grande. A cidade 
fronteiriça abrange a cul-
tura religiosa e original do 
Paraguai, onde as mulheres 
foram a força econômica 
após as guerras que devas-
taram os municípios frontei-
riços levando a vida de quase  
todos os homens. Este é o re-
trato do documentário “Las 
Promesseras – O Rio Que 
Separa Nos Une”, da comu-
nicadora, idealizadora, pro-
motora de eventos, diretora 
e roteirista Mara Silvestre, 
que será lançado amanhã 
(24), às 8h30, no Teatro de 
Arena Astério da Conceição, 
e às 11h30, em Carmelo Per-
alta, no Paraguai.

Mara Silvestre explica o 
que captou em pesquisas e 
registro para o documen-
tário sobre as mulheres de 
fé. “As mulheres foram a 
força de trabalho no apogeu 
econômico dos quebrachais 
e charqueadas, também com 
a erva mate. Pós-guerra, com 
promessas de sobrevivência 
com suas famílias no país 

fronteiriço, desenvolveram 
esse festejo do ‘Toro Candil’, 
em homenagem a Nossa Sen-
hora de Caacupé”, explica 
Mara Silvestre.

Responsável pelo docu-
mentário, Mara conta que 
essas mulheres pedem as 
promessas, as recebem e as 
agradecem em manifesta-
ções populares e isso gera 
um ciclo. “Tornando seus 
filhos e filhas promesseiras 
e estes seguem prometendo 
seus filhos a ‘la virgencita 
de Caacupé’, padroeira do 
Paraguai, na festa tradi-
cional que acontece no dia 
8 de dezembro”, destaca. 

As filmagens de “Las 
Promesseras” são fruto dos 
registros audiovisuais do 
“Festivel de Rua do Toro 
Candil de Porto Murtinho”, 
também idealizado por 
Mara. “A ideia surgiu nos 
registros de filmagens na 
convivência com essa mani-
festação cultural popular re-
ligiosa tão vigente em pleno 
século 21. A produção se 
deu por esse encantamento 
presenciado e vivido com 
essas simples senhoras, 
que, mesmo migrando para 
o país vizinho de fronteira, 
mantiveram com alegria os 
festejos, suas tradições cul-
turais”, revela.

Leifert no dia da prova do 
líder. Com votos de Viih Tube, 
Thais, Camilla, João e Gil, Pro-
jota foi o primeiro indicado. 
Gil foi colocado na berlinda 
pelos votos de Arthur, Projota, 
Karol e Pocah. Encerrada a vo-
tação, Sarah sorteou Rodolffo 
na prova Dedo Duro e o cantor 
escolheu saber o voto de João.

Arthur, Gil ou Projota 
ainda podiam se livrar do 
paredão por meio da prova 
Bate e Volta. Chamada “Pé Na 
Jaca”, a tarefa consistia em, 
literalmente, enfiar o pé em 
uma das jacas cenográficas 
espalhadas pelo jardim. Em 
revezamento, escolhido por 
sorteio, o participante que 
encontrasse a jaca que tivesse 
a gosma dourada ao ser estou-
rada estaria livre do paredão. 
Projota foi o sortudo da noite 
e ganhou mais uma semana 
na casa ao escolher a “fruta”  
de número 16.

Por que ficar?
Como de costume, os três 

emparedados tiveram 30 se-
gundos para falar por que 
mereciam permanecer no 
“BBB”. Arthur disse estar 
vivendo um sonho e pediu 
para continuar. “Conto com 
a colaboração de todo mudo 
que gosta de mim e de quem 
está comigo. Votem em mim.” 

Em seu discurso, Gil ad-
mitiu ter tomado atitudes 
erradas no jogo, mas pediu 
para seguir na disputa. “Erro 
e acerto, por favor, me deixem 
ficar aqui, me deixem aqui 
dentro vivendo esse sonho 
até chegar na final.” 

Já Karol foi sucinta, disse 
que no reality ou “você joga 
passando mal ou passa mal 
jogando”. “Sou muito intensa 
e verdadeira com meus sen-
timentos. Se o público achar 
que devo ficar, ok”, finalizou 
a rapper.

O escritor italiano 
Guido Stagnaro, conside-
rado o pai do personagem 
Topo Gigio, morreu aos 96 
anos em decorrência da 
COVID-19.

A morte aconteceu em 
Milão, na Itália. Stagnaro 
foi considerado um dos 
pioneiros da televisão na 
Itália e escreveu e dirigiu 
diversas atrações infantis 
na emissora Rai e em ca-
nais privados. A morte de 
Stagnaro ocorreu quinta-
feira (18), mas só foi di-
vulgada ontem (22).

O ratinho Topo Gigio, 
de orelhas e bochechas 
grandes, foi a criação mais 
famosa dele. O sucesso do 
personagem na TV se deu 
depois de ele entregar os 
direitos do personagem 
a um fabricante de fan-
toches e a uma produtora 
e roteirista da Rai.

Topo Gigio sempre 
foi presença constante 
na TV italiana desde o 
fim da década de 1950.  
No Brasil ele chegou em 
1969 à TV Globo. À época, 
ele contracenava com o 
humorista Agildo Ribeiro 
(1932-2018). Regina Du-
arte também contracenou 
com o fantoche em 1970. 
(Folhapress)

está bem melhor, sem ter mais 
dores”, informou, atualizando 
também sobre o estado de 
saúde do filho caçula, João 
Victor, 20.

“Ele está em isolamento 
em sua casa e não sente ri-
gorosamente nada”, disse Nó-
brega, em seguida contando 
seus planos no SBT, onde 
apresenta “A Praça É Nossa”. 

“Deus vai me permitir estar 
gravando dia 24 de março. 
Com novidades e novos perso-
nagens. O SBT aprovou todos 
os meus pedidos e sugestões 
feitos na semana passada. 
Eu, sentado no novo banco, os 
comediantes consagrados e os 
novos convidados”, finalizou, 
agradecendo às mensagens 
que recebeu. (Folhapress)
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 22/2

PassatempoPassatempo

10 Anos | 135 min | Família  
Conheça a verdade sombria por trás do clássico que marcou 
gerações. Gepeto (Roberto Benigni) é um solitário marceneiro 
que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), 
o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido 
é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que 
ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta 
de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de 
perto os perigos do mundo. 

 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

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

A Lua na Casa 4 avisa que questões relacionadas à sua 
casa ou família vão exigir mais atenção e terão prioridade 
para você. Cuidar do lar e de quem mais ama será um 
prazer e trará muita alegria ao seu coração. Quem pode 
trabalhar em casa deve ter um dia tranquilo, sem grandes 
preocupações. Se você trabalha fora, é um bom dia para 
se dedicar às tarefas que você domina melhor.

A Lua na Casa 3 amplia o seu poder de comunicação. 
Você vai se expressar com mais facilidade e saberá 
direitinho como argumentar para convencer as pessoas. 
Isso deve ajudar bastante no seu trabalho, principalmente 
se você lida com vendas, ensino, divulgação ou 
atendimento direto ao cliente. Netuno está de rolê na sua 
Casa 11 e torna suas amizades e parcerias mais afetuosas.

O céu continua muito favorável para a sua carreira e o seu 
bolso. A Lua na Casa 2 ajudará você a identificar boas 
oportunidades e também pode trazer ideias criativas para 
lucrar e faturar uma grana extra. Com Netuno na Casa 10, 
você vai querer mostrar o seu potencial no emprego e vai 
sonhar com uma colocação melhor. Bom estímulo para 
lutar por uma promoção ou reconhecimento no emprego.

Com a Lua na Casa 1, seu humor pode variar bastante 
de acordo com os acontecimentos do dia. O astral é 
positivo e tudo indica que não terá grandes desafios. Mas 
caso encontre algum obstáculo, procure ser mais racional 
para não deixar que isso afete o seu bem-estar. Netuno 
na Casa 9 sugere que você deve buscar a companhia de 
pessoas otimistas e que motivem você.

Eita, Leão! Segura o forninho! A Lua está aboletada na 
sua Casa 12, também conhecida como inferno astral. 
Por isso, tenha cautela e discrição hoje. No trabalho, 
procure ficar mais no seu canto, sem se envolver demais 
em conversas, debates e polêmicas. Concentre-se 
em cumprir as suas tarefas sem alarde. Também é 
importante não revelar seus planos e projetos a ninguém. 
Tenha cuidado com falsidades e trapaças.

As parcerias continuam estimuladas e você deve buscar 
aliados para colocar em prática alguns dos seus projetos 
para o futuro. Com a Lua na Casa 11, você pode ter ideias 
inovadoras e criativas, o que pode render bons resultados e 
elogios no emprego. A Lua também beneficia as amizades, 
seja para conhecer gente nova ou fortalecer os laços com 
as pessoas queridas.

De olho no sucesso e nas oportunidades de crescer 
no emprego, você vai encarar o trabalho com muito 
empenho e dedicação. Também vai ser preocupar mais 
com a imagem que passa aos chefes e colegas, o 
que pode ser o incentivo que faltava para você cuidar 
melhor do visual. A Lua está no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e indica um dia de boas oportunidades.

A Lua na Casa da Sabedoria acentua o seu desejo 
de aprender e experimentar coisas novas. Você vai se 
interessar por tudo que possa trazer novidades para 
sua vida ou mais conhecimento para você. Vai querer 
se aperfeiçoar, estudar e investir em coisas que 
possam contribuir para o seu crescimento profissional 
e a sua evolução pessoal. 

Esta é uma boa fase para fazer as mudanças que 
deseja no seu dia a dia. Com a Lua na Casa das 
Transformações, será mais fácil quebrar alguns 
padrões, mudar o jeito de fazer as tarefas de rotina, 
descartar coisas que não usa mais. À tarde, a Lua 
forma um trígono com Netuno na Casa 4 e você pode 
querer reformar algo em casa também.

A Lua estimula a cooperação no trabalho e mantém a 
recomendação de que você se una aos colegas para 
conquistar os objetivos em comum. Você terá muita 
facilidade para se relacionar com todo mundo e terá 
sensibilidade de sobra para perceber onde e como 
pode ajudar os outros. Pode fazer ótimas parcerias e 
toda ajuda que oferecer será retribuída.

O trabalho continua entre as suas prioridades e a Lua em 
Câncer estimulará você a cumprir suas tarefas de rotina 
com muito empenho, dedicação e disciplina. À tarde, o 
astro formará um trígono com Netuno na Casa 2, que 
também pode beneficiar o seu bolso. Trabalhe com vigor e 
pode até conseguir uma grana extra. Outra possibilidade é 
ser chamada para fazer um bico.

A Lua segue firme em seu paraíso astral e as coisas 
devem continuar caminhando bem para você. Pode usar 
seu entusiasmo para contagiar os colegas e manter o 
ambiente de trabalho leve e descontraído. A criatividade 
também será uma importante aliada e suas ideias vão 
agradar em cheio. Pode levar tudo na brincadeira, menos 
o serviço.

Sinopse

* Os cinemas reservam-se o direito de 
alterar a programação sem aviso prévio.

Cinema
CINEMARK
Filmes disponíveis hoje

#Semsaída - 14 anos  
Sala 2 (Dub): 20:00

Destruição Final - O Último Refúgio - 14 Anos 
Sala 5 (Dub): 19:55

Monster Hunter - 14 Anos 
Sala 3 (Dub): 14:30 - 17:10 - 19:45
Sala 5 (Dub): 14:00 16:30 - 19:05

Mulher Maravilha 1984 - 12 Anos  
Sala 2 (Dub): 15:40
Sala 9 (Dub): 18:30

Pinóquio -  10 Anos
Sala 1 (Dub): 17:40
Sala 9 (Dub): 15:00

Tom & Jerry - O Filme - Livre  
Sala 1 (Dub): 13:50 
Sala 4 (Dub): 16:00 - 18:40
Sala 6 (Dub): 14:10 - 16:50 - 19:35
Sala 7 (Dub): 14:40 - 17:20

CINÉPOLIS 
Filmes disponíveis hoje

Mulher-Maravilha 1984 - 12 anos
Sala 2 (Dub): 15:45 - 17:00

Monster Hunter - 14 Anos 
Sala 4 (Dub): 14:00 - 16:30 - 18:45
Sala 5 (Dub): 15:00 - 17:30 - 19:45

Pinóquio - 10 anos
Sala 3 (Dub): 19:30

Tom & Jerry - O Filme - Livre  
Sala 3 (Dub): 14:30 -  17:00
Sala 7 (Dub): 14:15 - 16:45 - 19:00

UCI
Filmes disponíveis hoje

Tom & Jerry - O fi lme - Livre 
Sala 4 (Dub): 14:00 - 16:30
Sala 6 (Dub): 15:00 - 17:30 - 19:40

Mulher-Maravilha 1984 - 12 anos
Sala 5 (Dub): 19:00

Monster Hunter - 14 Anos 
Sala 3 (Dub): 14:30 - 16:50 - 19:20

Pinóquio - 10 anos
Sala 5 (Dub): 14:10 - 17:00

#Semsaída - 14 anos
Sala 5 (Dub): 19:50
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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 MTE CASTELO 
L018 – R Pio Rojas, 348 
A11 W – 78,21m² – sala/
sacada, 3Q(1 AE), BH, coz/
ae, AS, estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

SPAZIO CLASSIQUE – S 
FRANCISCO  

L642 - R 14 De Julho, 4721  
B7 – 58,24m²  – Sala/Saca-
da,  Dois Dormitórios Sen-
do Um Apto/Ae (c/ Bh/Ae) 
E Um Qto, Bh/Ae, Coz/Ae, 
As/Ae, Estac, Pc, Qf, Cq, 
Pg - LORIDANI 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 CLARICE LISPEC-
TOR – JD ESTADOS  

L650 – R Da Paz, 1440  –  
157,67 M² – Sala/Sacada/
Hall, Apto/Ae/Sacada, 2 
Qtos/Ae, Bh/Ae, Coz/Ae, 
As, Be, Gar. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

MONTE CASTELO 
L669 – R Anita Garibaldi, 
1017 – 92,94m² - T160m²- 
sala estar, apto, 2Qts, 
bh, coz c/ae sob pia, AS, 
varanda, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L534 - R Ana Lúcia – 
162,98m² - Sala, Lavabo, 3 
Apartamentos (1 Sacada), 
Cozinha/Ae, Despensa, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Churrasqueira/
Pia, 4 Estacionamentos, 
2 Garagens. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Mon-
teiro, 19 - 96,72m²- sala, 
2Q,BH,copa, coz, AS, de-
pos, BH,varanda, gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

AMAMBAI – ARARAS  
   
L048 - Av Duque de Caxias, 
142 - C1 - Em frente Praça 
das Araras  – sala, apt c/
ae, quarto, BH, coz c/ae, 
AS, varanda, gar, estac. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

CARANDA BOSQUE I 
L510 – R Vitório Zeolla 
– 94,43m² T 216,30m² – 
Sala Estar, Sala Jantar, La-
vabo, Suíte, 2q (1/sacada), 
Bh, Coz, As, De, Gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

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

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 

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

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

AMAMBAI – ORLA
L045 - Av Duque de Caxias 
- Em frente Praça das Ara-
ras  – sala, apt c/ae, quarto 
c/ae, BH, coz c/ae, AS, va-
randa, gar, estac. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CHÁCARA DOS PO-
DERES

Alugo 14 mil m² , com sa-
lão comercial de 200m² e 
mais duas casas simples 
. Valor R$ 1.000 mensal. 
Tratar 98169-1717 

CHÁCARA DOS PO-
DERES 

Vendo 5 mil m², sem ben-
feitorias. R$ 250mil reais 
67 9 8403-5180 .

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Mon-
teiro, 19 - 96,72m²- sala, 
2Q,BH,copa, coz, AS, de-
pos, BH,varanda, gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

 ED ALCIDES ETCHE-
GOYEN

Ótimo Apartamento No 
Bairro Amambai. Entre Av 
Afonso Pena E João Rosa 
Pires. Excelente Área In-
terna Com Ampla Sala De 
Estar, Sala De Jantar, Sala 
De Tv, 3 Dormitórios Sendo 
Uma Suite E 2 Quartos (to-
dos Com Armários), Ampla 
Cozinha, Área De Serviço 
Individualizada, Quarto Para 
Empregado, Banheiro De 
Serviço, Possui A Melhor 
Vaga De Garagem Do Edifí-
cio (em Frente Elevador So-
cial). LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 - 3321-9131

APTº EDIFICIO RACHID 
NEDER

Área Social, 03 quartos, 1 
vaga na garagem, quarto  
de empregada, Metragem 
210 m2. CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.  

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 
142,03m² - Sala, 3 Dormi-
tórios Sendo Um Aparta-
mento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae),  Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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 

IMÓVEL PARA VENDA 
100 m², sala, cozinha, la-
vabo, uma suíte, dois quar-
tos, área de serviço com 
churrasqueira, vaga para 
um veículo. Próximo ao 
Centro CRECI: 4999 (67) 
99902-5365

CASA UNIÃO
Ótima casa, 2 quartos, 
01 sala, cozinha , área de 
serviço, garagem, banheiro 
social. CRECI 5740 – Cor-
retor Romero Cardoso Lo-
pes, (67) 99631-2689.

CASA VIVENDAS DO 
PARQUE

Garagem, 02 quartos, 
sala, banheiro social, área 
de serviço. CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.

CASA ARNALDO 
FIGUEIREDO

Área de serviço, 02 quar-
tos, garagem, cozinha, 
quintal, banheiro social. 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689. 

CASA NOVA A VENDA
Local: Cristo Redentor. No 
valor de 300 mil com 84.90 
m². Sala de jantar, sala de 
TV e cozinha, dois quartos 
e uma suíte, Wc social. Fo-
tos meramente ilustrativo. 
Para mais informações Fa-
lar com Elizeu (67) 99284-
8820. 

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: 3362.5072 / 
99107-3300 falar com Jor-
ge Diniz.

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

VENDE-SE DUAS CASAS 
NO BAIRRO PLANALTO 

De esquina . Valor R$ 550 
mil .  A negociar . F: 99277-
2828

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 

GIOCONDO ORSI
L534 - 162,98M² - Sala, 
Lavabo, 3 Apartamentos 
(1 Sacada), Cozinha/Ae, 
Despensa, Área De Serviço, 
Banheiro De Serviço, Chur-
rasqueira/Pia, 4 Estaciona-
mentos, 2 Garagens. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-91318 

CHÁCARA DAS MAN-
SÕES

Vendo 1 hectares ( 50m 
x 200m²) frente para Br , 
valor 320 mil. Tratar 98169-
1717 .

CHÁCARA PODERES 
Vendo 5 mil m², R$ 450 
mil . 67 98169-1717 / 67 9 
9254-8892.

SARANDI/ PARANA
Vendo área comercial, 
esquina, toda murada, c/
área construída de 800m² 
precisando de refor-
ma (35,75 frente BR X 
102m=3.657m²). Valor 
R$ 4.200.000,00.Aceito 
permuta e imóveis. (67 ) 
9 8169-1717 / 67 99254-
8892.

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

TERRENO ATLANTICO
Entrada R$ 2.000,00 + 
165 parcelas de R$ 375,00, 
corrigidas pelo IGPM + 6% 
ao ano. CRECI 5740 – Cor-
retor Romero Cardoso Lo-
pes (67) 99631-2689. 

TERRENO CARANDÁ 
BOSQUE

Rua: Grapia, quadra 16, lote 
05, 12 x 30. Todo murado, 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

BAIRRO INAPOLIS
Terreno a prazo, entrada 
mais parcelas corrigidas 
pelo IGPM, CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.

TERRENO VILA NAS-
CENTE

Rua: Joselito, quadra 10, 
lote 16, 12 x 30, murado. 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

TERRENO CEL ANTO-
NINO

Rua: Dolor de Andrade, 12 
x 35, todo murado - CRECI 
5740 – Corretor Rome-
ro Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

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

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

CHACARA ROCHEDINHO
38 KM da MS 080, campo 
Grande, 20 hectares, toda 
formada com 3 tanques de 
peixe, 80 pés de Coco, toda 
cercada com tela, divisões 
internas, mangueiro cober-
to, com embarcador, terra 
preta, com poço semi arte-
siano. CRECI 5740 – Corre-
tor Romero Cardoso Lopes, 
(67) 99631-2689.

TERRENOS EM  ANHAN-
DUY

Entrada R$ 10.000,00 com 
parcelas de R$ 1.200,00, 
na beira da BR 15x45 cada, 
já tem uma casa para termi-
nar e dois barracões de 40 
m² cada. Ótimo para oficina, 
auto- elétrica e borracharia. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99620-7758 Wilson 
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TERRAS DO GOLFE
Excelente Terreno Em Área 
Alta Do Condomínio Terras 
Do Golfe. Quadra 9. Con-
domínio Alto Padrão Com 
Campo De Golfe, Piscina 
Adulto Com Raia 25m, 
Piscina Infantil C/ Play, 
Espaço Gourmet, Forno 
P/ Pizza, Quadras Tenis, 
Quadra Futebol, Quadra De 
Volei, Academia Completa, 
Bicicletas Para Passeio, Sa-
lão De Festas Com Cozinha 
Completa Equipada, Salão 
De Jogos, Bar, Segurança 
24h, Churrasqueiras. O Me-
lhor Condomínio De Campo 
Grande Com A Maior Área 
Verde Interna Privativa.  
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

NOROESTE VENDO
Vendo 720m² esquina. R$ 
110 mil. 67 9 8169-1717/ 
67 9 9254-8892.

TERRAS DO GOLFE - 
MATA

Terreno Em Localização 
Privilegiada Com Fundo 
Para Área De Preservação 
No Condomínio Terras Do 
Golfe.  Condomínio Alto Pa-
drão Com Campo De Golfe, 
Piscina Adulto Com Raia 
25m, Piscina Infantil C/ 
Play, Espaço Gourmet, For-
no P/ Pizza, Quadras Tenis, 
Quadra Futebol, Quadra De 
Volei, Academia Completa, 
Bicicletas Para Passeio, Sa-
lão De Festas Com Cozinha 
Completa Equipada, Salão 
De Jogos, Bar, Segurança 
24h, Churrasqueiras. O Me-
lhor Condomínio De Campo 
Grande Com A Maior Área 
Verde Interna Privativa.  
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

BAIRRO ITATIAIA 
VENDO

Lotes 429m² R$ 320 mil , 
368m² R$ 270 mil , 396m² 
R$ 250 mil esquina / mu-
rado , 429m² R$ 350 mil 
asfalto/murado .67 98169-
1717/ 67 99254-8892

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

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

S-10 COLINA 2.8 
DIESEL

S-10 Colina 2.8 DIESEL 
TD 4X4 C.D. branca 10/11 
Ar/DH/Capota M/Rodas/
MP3 - 130mil km R$ 
49.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

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

S-10 EXECUTIVE 2.4
S-10 EXECUTIVE 2.4 
C.D. FLEX prata 10/11 R$ 
45.900 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

CELTA LS 1.0 2P 
CELTA LS 1.0 2P prata 
2011/2012, VE R$ 13.500 
C.O.M VEICULOS AV. BAN-
DEIRANTES, 2796 TELE-
FONE: 3385-2674 /99981-
8686

ONIX LT 1.4 
ONIX LT 1.4 preto 12/13 
completo R$ 29.500 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

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

VENDO
Corsa Max 2010, 1.4 Com-
pleto, Chave reserva e Ma-
nual. Cor Prata. Valor R$: 
21.000,00 Falar com Sílvio 
(67)99275-0774

CORSA CLASSIC LS 1.0
CORSA CLASSIC LS 1.0 
prata 10/11  AR, DH R$ 
18.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

CORSA CLASSIC LIFE 
1.0

CORSA CLASSIC LIFE 1.0 
cinza 07/08, AR, VE, TR, AL 
R$ 13.500 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

FIAT PALIO 1.0 
FIAT PALIO 1.0 prata 05/06, 
AR, VE R$ 13.500 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

FIAT FREEMONT 2.4
FIAT FREEMONT 2.4 preta 
12/12 completa, 7 Lugares 
R$ 49.000 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

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

PALIO ECONOMY FIRE 
1.0 

PALIO ECONOMY FIRE 1.0 
prata 12/13 completo R$ 
22.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

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

FIAT UNO WAY EVO 1.4 
FIAT UNO Way evo 1.4 cin-
za 10/11 completo, 4P R$ 
23.500B C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686 

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

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

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

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

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

KA + 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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
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

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

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

FORD RANGER 2.2
FORD RANGER 2.2 Diesel 
prata 14/14 completa R$ 
72.000 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

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 

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

FORD RANGER 3.2
FORD RANGER 3.2 Limit 
4x4 Diesel branca 13/13 
completa R$ 87.000 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

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

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

FOX TREND 1.0
FOX TREND 1.0 branco 
14/14 completo R$ 29.500 
C.O.M VEICULOS AV. BAN-
DEIRANTES, 2796 TELE-
FONE: 3385-2674 /99981-
8686  

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 

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

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

BORA 2.0 PRETO 08/09
BORA 2.0 preto 08/09, 
completo, AT, couro, rodas 
R$ 26.500 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686  

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

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

 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

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

VOYAGE TREND 1.0 
VOYAGE TREND 1.0 13/14 
prata DH R$  27.000  C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

GOL 1.0 
Gol 1.0 preto 08/09 4P – 
Limp e Desemb Traseiro, 
MP3 R$ 14.200 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

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

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 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 Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEEP COMPASS SPORT 
2.0 

JEEP Compass Sport 2.0 
16v cinza 14/14 – 58mil km 
R$ 53.800 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 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 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

TOYOTA COROLLA XEI 
2.0

Toyota Corolla XEi 2.0 16v 
preto 13/14 completo AUT/
COURO R$ 55.800 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686  

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

COROLLA 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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

MARINHOS
Construções e reformas 
em geral. Do básico ao 
acabamento. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99243-
1309/ (67) 99293-9954/ 
(67) 99350-7171

LAVA JATO DO NICO
Carro R$30.meia sola, 
Moto R$15 com cera, 
Camioneta R$50 com 
cera Fazemos guariba a 
partir de R$150, Ducha 
R$20. (67)99937-0567 
(67)991266452 R. Salva-
dor Henrique Monteiro, 153

GR SERVIÇOS EM 
GERAL

Trabalhamos com cons-
trução, reformas, pinturas, 
elétrica residencial e hi-
dráulica. Aceitamos car-
tões de Débito e Crédito. 
Ligue e faça seu orçamento 
Ligação e Whatsapp  (67) 
99953-8658 Genivaldo 

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Fone: 
99293-9797 Walter Moy-
ses. ( whatsapp).

MARTINS & SILVEIRA
Trabalhamos com Pintura, 
Gesso, Drywall, Acaba-
mentos Finos, Residencial, 
Predial, Texturas, Grafiatos, 
Parede 3D, Sancas em 
Gesso, Moldura, Passamos 
Cartão. (67)99266-8045 
(67)99290-3501 

OLIVEIRA LAVAGEM A 
SECO

Lavamos todos os tipos 
de Estofados, Colchões, 
Sofás, Tapetes e entre 
Outros. Orçamento pelo 
Whats (67)99863-1312 
(67)99179-3735 

AR FRIO AR-CONDICIO-
NADO

Trabalhamos com Insta-
lação, Desinstalação, Ma-
nutenção Limpeza/Higieni-
zação, Carga de Gás, Pré 
Instalação, Parte Elétrica, 
Aceitamos Cartão. Fone e 
Whats:67 99162-9914

JP SERRALHERIA
Estruturas metálicas, Me-
zaninos, Escadas, Portão 
de elevação, Esquadrias, 
Portas de bater e correr. 
Consertos em geral Li-
gação e Whatsapp (67) 
99644-7165 Jonas Pereira

BK CALHAS
Calhas, coifas, rufos, pin-
gadeiras, e serviços de 
chapa zincadas. Atende-
mos toda região, aceitamos 
todos os cartões Rua: Cle-
mente Pereira, 240 Cabre-
úva Ligação ou Whatsapp 
(67) 99137-9143 Júnior

MECÂNICO & ELETRI-
CISTA

Trabalho como mecânico 
em linha leve e pesada em 
qualquer Cidade do Estado/
MS. Auto Socorro 24 horas 
Ligação e Whatsapp (67) 
98423-2680 Marcelo

ANTIGUIDADES & 
COLEÇÕES

Compra, venda e troca de 
peças antigas, moedas, 
cédulas, cristais, metais, 
rádios antigos e porcelana. 
Endereço: Rua Sílvio de 
Andrade, 645 Vila Planalto 
Ligação e Whatsapp (67) 
99204-3336

MS JARDINAGEM & 
PAISAGISMO

Manutenção, poda de ár-
vores, limpeza de terrenos, 
paisagens, plantação de 
grama, montagem de jar-
dim, adubação, aplicação 
de mata mato.Ligação e 
Whatsapp (67) 99288-
5085 Misael 

VM PRESTADORA DE 
SERVIÇOS HIDRÁU-

LICOS
Manutenção em geral, ins-
talação de esgoto, limpeza 
de caixas D'Água, bombas 
residenciais e condomí-
nios. Rua: da divisão, 12 
Jardim Parati (67) 99234-
7358 Valter

CONSTRUÇÃO CIVIL
Trabalhamos com cons-
trução de casas, galpões, 
reformas do alicerce ao 
acabamento, pinturas e 
manutenção em residên-
cia. Orçamento sem com-
promisso Rua: Sanandú, 
125 Vida Nova II Ligação 
e Whatsapp (67) 99167-
5193 Neuilson

AUTO GUINCHO 
ADEILSON

Buscamos seu carro em 
qualquer lugar de Campo 
Grande- MS ou qualquer 
parte do Brasil. Aceitamos 
cartão de crédito e débito 
Ligação e Whatsapp (67) 
99234-1770 

NOSSA SENHORA APA-
RECIDA PORTAS

Concertos de portas de 
Aço, Fabricação, Pequenos 
reparos, Troca de Cabo de 
Aço e entre outros. Telefone 
e Whatsapp: (67)99216-
3421 ROMÁRIO

AÇO FORTE
Trabalhamos com fabri-
cação, montagem e des-
montagem de estrutura 
metálica; galpão, garagem, 
varanda, pergolado entre 
outros serviços. Solicite 
orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99231-0897/ (67) 
99836-4671 

G3 ESTÉTICA AUTO-
MOTIVA

Funilaria, Pintura, Polimento 
Cristalizado, Higienização 
de Banco de Couro, Hi-
gienização de Ar Condi-
cionado, Revitalização de 
Farol, Lavagem Detalhada. 
(67)99304-9537(WHATS) 
OILTON R. JABORANDI,36 
CG-MS

MANANCIAL FUNILARIA 
E PINTURA

Retoques, Polimentos, Re-
cuperações de Para-cho-
ques e Pinturas em Geral. 
Rua Piraputanga, 1134 
Fones: (67)99231-3050 
(67)99617-6864

AZULEJISTA (MULHER)
Serviços especializados em 
Pisos, Revestimentos, Por-
celanatos e Pastilhas. Faça 
já seu orçamento! Whatsa-
pp ou Ligação: (67)99858-
6909

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA.

Trabalhamos com assistên-
cia técnica das seguintes 
marcas: Brastemp, consul 
e eletrolux. Consertamos 
geladeira, ar-condicionado, 
máquina de lavar e outros. 
Solicite já seu orçamento. 
(67)99233-3845 (Whats) 
99861-8531

MS ALARMES
Trabalhamos com cerca 
elétrica, concertina, motor 
de portão, trava elétrica, 
interfone residencial e 
predial, rede estruturada, 
Pabx e câmeras elétricas. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99296-9530 Adriano 

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

MARIDO DE ALUGUEL
Pedreiro, encanamento, 
pintura, jardinagem, entre 
outros serviços em geral. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99198-9880 Rodrigo

TOP AR 
Ar-condicionado Automo-
tivo, Carga de Gás, Ins-
talações, Manutenções, 
Peças, Elétrica de Ar Vei-
cular, Linhas Agrícolas, e 
entre outros. R.TUPÃ, 784 
–PIRATININGA, CG/MS.  
(67)99170-5951 (Whats) 

VIDRAÇARIA  MV
Trabalhamos com vidros 
comuns e temperados, 
janelas, portas, box e tam-
bém box acrílico, temos 
espelhos cristal, fumê e 
bronze. Parcelamos em até 
5x no cartão. Orçamento 
sem compromisso. What-
sapp (67) 99297-0396  
(67) 99810-2155 

BF BORRACHARIA  & 
MECÂNICA MÓVEL

Atendemos aonde você 
estiver, linha pesada e agrí-
cola. Atendimento 24 horas  
Ligação e Whatsapp (67) 
99248-4513 Roberto (67) 
99108-3338 Fernando

PINTURAS 
Trabalho com pinturas resi-
denciais, pinturas em ferra-
gens, pintura em madeira, 
pintura cristal, grafiato, 
textura, pintura em piso etc. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99688-4457 Júnior / (67) 
99243-6604 Kyra

ESTÉTICA  AUTOMO-
TIVA

Trabalhamos com polimen-
tos para deixar seu carro 
ainda mais bonito e limpeza 
de banco de couro. Traba-
lho com seriedade e res-
peito com nossos Clientes. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99250-0104 Luan

BORRACHARIA BELA 
VISTA

Trabalhamos com vendas 
de pneus, câmaras, vulca-
nização, socorro e serviços 
em geral. Ligação e What-
sapp (67) 99190-7015 / 
(67) 99647-0901 Nílson

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 CONFORT PLUS 
1.6 

HB20 Confort Plus 1.6 
prata 17/18 completo, 
30mil km, Único Dono R$ 
46.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686  

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

HB20 1.6M 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

EMPRESA CONTÁBIL
Contrata-se para início 
imediato: Auxiliar da Escrita 
Fiscal e Auxiliar de Con-
tabilidade com CRC/MS; 
Auxiliar de D. Pessoal.  To-
dos com experiência com-
provada. Oferecemos: Vale 
Alimentação, VT, anuidade 
CRC, semana de 40 ho-
ras.  Enviar currículo  para 
recrutamento.2021.vaga-
deemprego@gmail.com. 
com pretensão salarial.

PRECISA -SE DE CABE-
LEIREIRO

Cabeleireiro com experi-
ência que trabalhe na área 
masculina (BARBEARIA). 
F: 3222-5144 Rua 13 de 
Maio 4519 próximo ao 
comper São Francisco.

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

MONTADOR DE MÓVEIS 
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral, 
Suporte para TV, Armários 
de cozinha, Painéis e entre 
outros. Aceitamos Cartão 
de Débito e Crédito, Orça-
mento sem Compromisso: 
(67)99333-3144 William

MECÂNICA SAMUCAR
Serviços de mecânica em 
geral, suspensão, freios, 
motor, câmbio e trabalha-
mos com todas as marcas 
do mercado, buscamos 
o seu veículo. Ligação e 
Whatsapp (67) 99340-
3724 Samuel

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

R11  AR-CONDICIO-
NADO

Trabalhamos com venda, 
instalação, manutenção e 
consertos em geral. Com 
ótimos preços e serviços 
de Qualidade. Agende Li-
gação e Whatsapp (67) 
99205-2619 Rafael 

DESTAK LIMPEZA E 
HIGIENIZAÇÃO DE 

ESTOFADOS
Trabalhamos com limpeza 
de Sofás, Colchões, Esto-
fados Automotivos, Corti-
nas, Bebe conforto, entre 
outros. Aceitamos Cartão 
de Débito e Crédito, PAR-
CELAMOS com juros da 
máquina. (67)99242-1852 
Cleiton

MARIDO DE ALUGUEL
Faço Serviços Residen-
ciais, Elétricos, Hidráuli-
cos, Montagem e Desmon-
tagem de Móveis, Serviços 
de Marcenaria Caseira e 
entre outros. Aceito Car-
tão de Débito e Crédito  
(67)99199-0875 ERASMO 

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 

JS MANUTENÇÕES
Trabalhamos com Jardins, 
Paisagismo, Podas Orna-
mentais, Limpeza de Terre-
nos, Manutenções Prediais, 
Domiciliares e em Condo-
minios.  (67)99202-1211 
SANTANA (67)99104-
9172 (Whats)

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

VIDRAÇARIA ESTRELA
Vidros comuns e tempe-
rados, espelhos, box para 
banheiro. Orçamento sem 
compromisso Ligação e 
Whatsapp (67) 99280-
6655 (67) 98479-7425

GC LOCAÇÕES & PRÉ-
-MOLDADOS 

Locação de Munck, pré-
-moldados, estrutura me-
tálica, areia, pedra e aterro. 
Instagram: gcpremoldados  
Facebook: CG Pré Molda-
dos Ligação e Whatsapp 
(67) 99654-3983 Edvaldo 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

EVERTON MARIDO DE 
ALUGUEL

Trabalho com elétrica, hi-
dráulica, limpeza de caixa 
d'água, caixa de gordura, 
reparos, instalador de alter-
nador, pinturas, pequenas 
reformas e serviços de 
pedreiro em geral. Ligação 
e Whatsapp (67) 98451-
0597 

MARCENARIA SANDRO
Trabalhamos com Móveis 
Planejados, Reforma de 
Móveis, Móveis Rústicos. 
Observação: Montagem 
e Desmontagem, Assen-
tamento de Porta e entre 
outros, Ligue e faça um or-
çamento. (67)98198-5775 
(Whats)

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

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

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com par-
celas que cabem em seu 
bolso, minha casa, minha 
vida. Vem fazer uma simu-
lação, saia do aluguel. Cel-
so Salles CRECI 3470 Con-
tato: (67) 998484-3386 

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

VOCÊ QUER VENDER 
DEZ VEZES MAIS!

Banner e cavalete a partir 
de R$ 49,90. Envelox Ex-
press Comunicação Visual 
Ligação e Whatsapp (67) 
98481-8443 Ademir 

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

Para adquirir natural imu-
-nidade contra covid-19, 
H1N1, chikunguya, zika, 
dengue, ler o site abaixo: 
www.laurohenchen.com.br

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

PROF. KARLOS
Tarólogo sensitivo, orien-
tador espiritual, ótimas 
previsões. Sigilo absoluto. 
Jogam - se cartas de tarô. 
Cons. R$ 30. Rua Vas-
concelos Fernandes, 703. 
Esq. Ant M. Coelho. Fone: 
9.8116-3003/ 9.8165-
9057.

AMARRAÇÃO AMO-
ROSA

Joga-se cartas ciganas, 
tarô e búzios. Atendimen-
tos espirituais de segunda 
a sábado com hora marca-
da. Trabalhos para o amor, 
negócios e saúde. Faço e 
desfaço todo tipo de tra-
balho. Ligação e Whatsapp 
(67) 99660-0043 Tiago 

ROSE, EM BUSCA DE 
UM AMOR

Procuro senhor de 70 anos 
a cima, para Relaciona-
mento Serio. Telefone: 
(67)9 8421-8587
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