
Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  22º         33º
Corumbá  24º         35º
Dourados  24º         35º
Ponta Porã  23º         33º
Três Lagoas  24º         35º

T e m p o Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8
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Dia Mundial da Água: 
risco de racionamento 
está afastado

Feriados antecipados deixam 
212 mil trabalhadores parados 
por uma semana na Capital

Por biossegurança, Justiça 
Eleitoral suspende realização 
de nova eleição em Sidrolândia

Supremo mantém investigações 
da Polícia Federal contra 
o deputado Tio Trutis 

Futebol em Campo Grande 
para neste domingo e 
só volta mês que vem  Página B1 

Moda 
retrô 
inspirada 
na vovó

ARTES

Cerca de 212 mil trabalhadores formais de 
Campo Grande devem ficar sem trabalhar entre 
os dias 22 e 28 de março, período de anteci-
pação dos feriados municipais. A estimativa é 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Fecomércio-MS (IPF-MS), com base nos dados 
do Ministério do Trabalho. Os setores que devem 
englobar mais paralisações são de bares e res-
taurantes e lojas de varejo. Ontem os shoppings 
também definiram horários de abertura.  Página B3

O TRE-MS suspendeu as eleições municipais 
suplementares que estavam marcadas para o dia 
11 de abril, para escolha de prefeito e vice em Si-
drolândia. Disputam o cargo o ex-prefeito Enelvo 
Felini (PSDB) e a prefeita interina Vanda Camilo 
(PP). A decisão determina a suspensão do pleito 
e de qualquer manifestação eleitoral. O docu-
mento não traz data para que a votação aconteça 
e reforça que a decisão “é até que haja condições 
sanitárias favoráveis para sua realizção”. Página A3

O Supremo negou provimento da defesa do 
parlamentar e mantém o inquérito na corte e 
o trabalho de apuração da Polícia Federal, que 
pode culminar no indiciamento de Trutis e seu 
assessor, Ciro Fidelis, por comunicação falsa 
de crime, dano, porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito e disparo de arma de fogo. Os votos 
de Toffoli, Moraes e Barroso se sustentam em 
jurisprudência do STF que veda a admissão de 
habeas corpus. Página A8

No dia 22 de março comemora-
-se o Dia Mundial da Água, e com 
ela a importância de se guardar o 
bem natural mais essencial à vida 
humana. Em Campo Grande, o risco 
de a população sofrer alterações no 
fornecimento se torna mais difícil. 
Isso porque a cidade tem perda de 
apenas 19%, na média. Página A8

Além do recorde de internados, apenas o mês de março soma mais de 400 mortes pelo vírus

Secretaria de Estado de Infraestrutura tem R$ 1 bilhão aplicados em investimentos

MS passa de mil pessoas internadas por COVID

ENTREVISTA/EDUARDO RIEDEL

“Nós crescemos mais que a China”
Na semana em que medidas mais rígidas estão 

sendo tomadas para frear o aumento de casos da 
COVID-19 e evitar novos colapsos no sistema de 
saúde no Estado, o secretário de obras de MS, Edu-
ardo Riedel, aponta o crescimento de Mato Grosso 
do Sul. Somos o Estado que mais investe por habi-
tante no Brasil, com média de R$ 356/ano. Apesar da 
pandemia, o Governo Presente esteve nos 79 muni-
cípios, o que faz, segundo Riedel, adotar o slogan do 
governo federal que é “menos Brasília, mais Brasil”, 
trazendo para nossa realidade: “menos Parque dos 
Poderes, mais municípios”.

A Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura de 
MS) tem R$ 1 bilhão aplicados em investimentos, que 
fazem parte de pacotes de obras lançados desde 2006. 
Em entrevista a O Estado, o secretário destaca que, 
mesmo com as incertezas sobre a economia em 2020, 
Mato Grosso do Sul cresceu 2,9%. “Nós crescemos 
mais que a China em 2020, que é o país que mais 
cresce no mundo”, diz Riedel. Páginas A4 e A5
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Nem tudo é COVID-19: mudança de estação aumenta casos de asma e rinite alérgica. Página 3

Doenças respiratórias 

Doença é definida como uma inflamação nas glândulas mamárias e afeta fêmeas. Página 6

Mastite em gatos

Reprodução

Reprodução

Lugares 
contaminados 
dentro de casa 
Livre-se de fungos e bactérias! Saiba qual a maneira correta de higienizar quartos, banheiros, cozinha e outros cômodos da sua residência. Páginas 4 e 5

Reprodução

Valentin Manieri
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Estilista e 
costureira, 
dona do 
ateliê “De-
vaneios de 
Gabi” faz 
moda inclu-
siva. Página C1

Campanha Hospital da Cassems volta a montar estrutura com novos leitos de internação a pacientes

Vacina Novo lote de vacinas chegou 
contendo doses da CoronaVac e AstraZeneca

Serviços públicos Atendimentos estão 
suspensos nesta semana, como na Central do Cidadão

Cassems/Reprodução

Reflexo do 
colapso 
da saúde Página A6

Mesmo com os esforços do Poder 
Público, o número de mortes e in-
ternações por COVID-19 continua 
subindo. Nem ampliação de leitos 
atende a demanda. No limite das 
ações, faltam leitos e profissionais 
de saúde para atender a população. 

Fotos: Valentin Manieri
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A partir de segunda-feira, Campo Grande 
viverá um feriadão fora de época. A me-
dida foi anunciada pela prefeitura para 

conter o avanço da COVID-19. Com hospitais 
lotados, UPAs abarrotadas de pacientes à espera 
de leitos e números cada vez mais assustadores, 
fica a pergunta: feriado para quem? Nas ruas, 
não é difícil se deparar com bares e conveniên-
cias ainda cheios. Todo mundo sem máscaras, 
claro. Precisamos, também, de sanidade mental 
para atravessar estes dias. Não é fácil olhar e 
ver tanto desprezo com a vida.

A mudança de atitude depende de cada um. 
Ações corriqueiras, como a cerveja do fim de 
semana, podem, sim, ser aproveitadas dentro de 
casa. Não é hora de aglomeração. Não é hora de 
celebração. Não é hora de comemoração. Até na 
Bíblia, está escrito que devemos chorar com os que 
choram. Ora, como se divertir sabendo que cen-
tenas de pessoas aguardam um leito? Aguardam 
atendimento apropriado. Do que adiantam medidas 
que sacrificam parcela da população – sim, são 
inegáveis os prejuízos econômicos, contudo a vida 
deve ser priorizada – se não houver fiscalização 

eficiente? Uma semana após o toque de recolher 
ter começado mais cedo, são frequentes as notícias 
de que as forças de segurança tiveram de mandar 
determinado número de pessoas para casa.

Enquanto só orientar, não veremos efeito 
prático. São necessárias, infelizmente, medidas 
drásticas para quem for pego descumprindo as 
medidas impostas até aqui. É hora de multar, 
prender. O respeito à vida deve se sobrepor a 
qualquer reputação política. 

Enquanto comerciantes tentam se reinventar, 
não é justo que parcela da população viva como 
se nada estivesse acontecendo. De feriado, já 
sabemos que os próximos dias não têm nada. Por 
dois motivos que deveriam ser suficientes para 
fazer qualquer um mudar sua atitude. O primeiro 
deles é o sofrimento do próximo. E o segundo é a 
empatia. Se a dor alheia não mexe com você, é hora 
de se reconectar e ver até onde seu egoísmo vai. 
Aderir ao feriado em Campo Grande e fugir para o 
interior pode resolver seu problema, mas não passa 
de egoísmo. Aderir ao feriado e chamar os amigos 
para curtirem um churrasco em casa é o mesmo 
que um atentado contra a vida humana.

Editorial

OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

Foi:   90% mui to im por tan te  | 0% pouco im por tan te
   10% 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
   5% pouco interessante   |       5%  não viu

4 Qual foi a notícia mais importante?

5 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
 90% ótimo | 10% bom | 0% regular | 0% ruimATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

Os artigos assinados publicados neste espaço são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

“Com decreto, prefeitura escolhe 
35 atividades como essenciais”

“Com decreto, prefeitura escolhe 
35 atividades como essenciais”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.” 

Padre Antônio Vieira
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Acredite em Deus!

Feriadão para quem?

Lei Geral de Proteção de Dados – 
A multa pode não ser o maior problema

Wilson Aquino

Giuliana Gattas e Luiz Fernando Espíndola Bino

Muitos sabem mas não se dão conta 
da grandiosidade, poder e beleza do 
universo; que a Terra gira em torno 

de seu próprio eixo (rotação) a uma incrível 
velocidade de 1.700 km/h durante um período 
de 24 horas até dar a volta completa; que numa 
velocidade muito maior, de 107.000 km/h ela 
gira em torno do sol (translação), cuja volta 
completa dura um ano, ou seja, 365 dias. E 
mais: que existe um outro movimento que a 
Terra realiza com todo sistema solar, a uma 
velocidade estimada de 1 milhão de km/h com 
relação ao centro da galáxia.

E quando olhamos o céu e contemplamos 
a beleza das estrelas parecendo calmamente 
assentadas no firmamento, podemos sentir 
a força e o poder do Criador de todas essas 
coisas. O poder de Deus.

Não há como analisarmos a beleza e com-
plexidade de uma simples flor ou o conjunto 
que forma o Universo, sem acreditarmos 
nessa poderosa força Divina que tudo co-
manda em completa harmonia.

Ouvi, certa vez, de uma experiência que 

fizeram com o próprio homem, que teria sido 
criado desde criança num ambiente paradi-
síaco, porém isolado de qualquer informação 
sobre deidade, até que um dia, ainda na ado-
lescência do “cobaia”, ele, depois de observar  
atentamente o milagre do nascimento da vida 
de plantas e insetos, concluiu sozinho que sua 
existência e de tudo à sua volta, só era pos-
sível devido a uma poderosa força inteligente, 
invisível, que tudo vê e pela qual já nutria  
profunda admiração, reverência e respeito. Ou 
seja, ele descreveu Deus e confirmou seu amor 
por Ele, mesmo sem nunca ter sido informado 
sobre qualquer coisa a respeito de um Criador 
de todas as coisas.

Se procede ou não a pesquisa, o fato é 
que a verdade de Deus está sim no interior 
de toda criatura. Tanto é que, se quisermos 
nos converter e aceitar Seus ensinamentos e 
mandamentos, temos que buscá-Lo em nosso 
interior e não em qualquer outro lugar. Quando 
O encontramos, Ele nos transforma em um ser 
humano muito melhor do que jamais fomos ou 
seríamos sem Ele.

Todos conhecem alguém que levava uma 
vida torta, muitos deles por quase uma vida 
inteira, e que um dia, quando encontrou Jesus 
Cristo, sua vida mudou completamente, de 
maneira natural e sem sacrifício algum. “Da 
água para o vinho”, como costumamos ouvir 
sobre mudanças assim.

Até mesmo criminosos podem receber o 
perdão de Deus e conquistar o direito de levar 
uma nova vida aqui na Terra, com bondade, 
honestidade e fraternidade. Nesses casos, 
convém ressaltar que não nos cabe julgar 
essas pessoas. Cabe somente a Deus! E Ele 
o fará, no final.

Buscar Deus enquanto vida temos, é o 
melhor que podemos fazer por nós mesmos 
e mais: por nossa geração futura. Pois se-
remos abençoados por essa simples atitude 
que tomamos agora.

Portanto, não deixe para amanhã, como 
muitos fazem, pois como não somos donos 
de nosso tempo aqui na Terra, não dá para 
saber se viveremos até lá. Portanto, o que 
quer que tenha que fazer para sua edificação 

A Lei Geral de Proteção de Dados en-
trou em vigor no dia 18 de setembro 
de 2020 e abrange todos aqueles que 

tratem dados de pessoas naturais com fins 
econômicos. 

No caso de descumprimento ao texto legal 
ou no caso de vazamento de dados poderão 
ser aplicadas sanções na esfera adminis-
trativa pela ANPD Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados que vão desde uma ad-
vertência, o bloqueio de dados pessoais, a 
suspensão temporária ou a proibição da ati-
vidade de tratamento de dados pessoais até 
a aplicação de multa simples de até 2% do 
faturamento no seu último exercício, exclu-
ídos os tributos, limitada a R$ 50.000.000,00 
por infração e ainda multa diária, respeitado 
o limite do da LGPD e ainda poderão ser 
aplicadas também sanções na esfera do 
poder judiciário.

Aqueles que ainda não se adequaram pre-
cisam estar cientes que os pedidos judiciais 
já começaram, uma vez que a Lei já está em 
vigor e pode ser utilizada como argumen-
tação jurídica para solicitações variadas.

O impacto das ações judiciais pode ser 
muito maior do que o causado pelas multas 
impostas, uma vez que a ANPD irá analisar 

caso a acaso, orientar, advertir e, somente 
depois, aplicar a multa, a de acordo com a 
extensão dos danos.

Diariamente lidamos com situações que 
podem ser enquadradas na Lei, como aquelas 
ligações de telemarketing, de empresas que 
desconhecemos e que, com certeza não pas-
samos nossos dados; cobranças indevidas e, 
muitas vezes, em nome de terceiros; forne-
cimento de CPF para comércios e farmácias 
sem que seja realmente necessário.

Estas situações corriqueiras se aliadas 
ao Direito do Consumidor, podem gerar uma 
avalanche de ações judiciais combinada com 
o pagamento de indenizações. 

O impacto disso ao médio e longo prazo, 
poderá ser gigantesco, muito mais signifi-
cativo que o das sanções administrativas 
prevista na LGPD.

Portanto, as empresas que queiram so-
breviver no mercado deverão ter muito 
cuidado, não apenas para evitar vazamentos 
de dados, ataques aos seus bancos de dados, 
mas também para evitar as ações judiciais 
e caso ocorram, na elaboração de teses de-
fensivas para as ações judiciais.

Para que as empresas se perpetuem 
no mercado é extremamente importante 
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Fundado em 2 de dezembro de 2002

Jornalista e professor.

Advogados

espiritual, faça-o agora.
Quando deixamos tudo para o amanhã, hoje 

teremos apenas um monte de ‘ontens’ vazios. 
Viva intensamente agora e descubra em seu 
interior a grandiosidade do poder de Deus, que 
o alegra e o dignifica em cada instante da vida.

que as mesmas estejam adequadas ao que 
determina o texto da LGPD e contém com 
a assessoria de profissionais devidamente 
qualificados, para que não corram riscos 
desnecessários, pois estamos diante de  

uma lei nova  e que a sua ignorância ou seu 
descumprimento poderá ter consequências 
catastróficas.
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Ainda não há data e motivo está relacionado às condições sanitárias

TRE suspende eleição suplementar 
marcada para dia 11 em Sidrolândia

Divulgação

Divulgação

Fotos: Reprodução Facebook

Alems
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa decidiu 

que a partir desta segunda-feira (22), o expediente 
estará suspenso até o dia 29 de março. Neste período, os 
servidores devem ficar em casa e, caso participem de 
qualquer atividade que promova reunião de pessoas, 
será considerada falta grave. Porém, no período os 
servidores devem ficar de sobreaviso caso sejam 
convocados por chefes imediatos. O tempo máximo 
para comparecimento ao Legislativo Estadual, caso 
convocado, será de até uma hora.

Na Capital 
Os órgãos públicos estaduais de Campo Grande 

estarão com as atividades presenciais suspensas no 
período de 22 a 26 deste mês, de acordo com resolução 
conjunta assinada pelos secretários Ana Nardes 
(Administração e Desburocratização) e Sérgio Murilo 
da Mota (Governo e Gestão Estratégica), publicada 
no Diário Oficial do Estado (DOE) no fim da tarde de 
sexta-feira (19). A medida não se aplica aos serviços 
públicos de saúde, segurança pública, assistência 
social nas residências inclusivas e nas casas abrigo, 
infraestrutura e fiscalizações tributária, sanitária, 
ambiental e meteorológica.

Judiciário 
Estará publicada no Diário da Justiça, nesta 

segunda-feira (22), portaria que suspende, no âmbito 
do Estado de Mato Grosso do Sul, o trabalho presencial 
de magistrados, servidores, estagiários, menores 
aprendizes e demais colaboradores nas unidades 
administrativas e judiciárias entre os dias 22 e 26 de 
março. Neste período as atividades serão realizadas 
normalmente, mediante regime de teletrabalho, e o 
atendimento ao público será realizado remotamente. 
De acordo com a norma, não haverá suspensão dos 
processos eletrônicos, nem de atos processuais, tais 
como audiências ou sessões de julgamento, desde que 
realizadas por meio de videoconferência, em sistema de 
julgamento virtual ou por outro meio não presencial. Os 
prazos de processos judiciais e administrativos de autos 
físicos ficam suspensos no período de 22 a 26 de março. 

Alberto Gonçalves

Bastidores

Eliane Ferreira 

O Tribunal Regional Elei-
toral de Mato Grosso do Sul 
(TER-MS) suspendeu as elei-
ções municipais suplemen-
tares em Sidrolândia, que 
estavam marcadas para o 
dia 11 de abril, para escolha 
de prefeito e vice. Disputam 
o cargo o ex-prefeito Enelvo 
Felini (PSDB) e a prefeita in-
terina Vanda Camilo (PP). A 
decisão da Corte Eleitoral foi 
no dia 19 de março. 

A decisão, assinada pelo 
presidente do TRE, desem-
bargador Paschoal Carmello 
Leandro, determina a sus-
pensão do pleito e de qualquer 
manifestação eleitoral. Com 
isso, os candidatos ficam im-
pedidos de fazer campanha, 
ou qualquer ato relativo ao 
processo eleitoral. O docu-
mento não traz data para que 
a votação aconteça e reforça 
que a decisão “é até que haja 
condições sanitárias favorá-
veis para sua realização de 
forma prudente e segura”. 

Conforme o TRE, a sus-
pensão do pleito foi solici-
tada pelo governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB), por meio 
de ofício, recomendando ao 
Comitê Gestor do Programa 
de Saúde e Segurança da 
Economia (Prosseguir) a sus-
pensão do pleito. 

O documento ainda reforça 
que, mesmo que a Justiça Elei-
toral adote todas as medidas 
preventivas para se evitar a 
contaminação pelo corona-
vírus, o cenário atual não reco-

menda realização das eleições 
suplementares em Sidrolândia. 

A candidata Vanda Camilo 
disse que recebeu o comu-
nicado de forma tranquila, 
porque exerce um papel com 
o dever de cuidar das pessoas. 
“O momento requer calma e 
responsabilidade”, reforça. 
Ela tem como vice Rosi Fiuza 
(MDB). No sábado (20) as 
duas fariam adesivagem de 
campanha no sistema drive-
-thru, mas garantem que vão 
guardar o material e utilizá-
-lo quando o TRE autorizar a 
retomada do processo eleitoral 
no município.  

Enelvo Felini tem como vice 
Moacyr da Vacaria (Patriota) 
e ambos foram contaminados 
pela COVID.

Sobre a decisão do TRE 
de suspender as eleições, ele 
disse que foi mais do que acer-
tada, pois, embora tomando 
todos os cuidados durante a 
campanha, muitas pessoas 
acabam se aproximando. “Este 
vírus não é brincadeira, temos 
de poupar as pessoas. Foi uma 
atitude muito sensata adiar 
a eleição porque primeiro a 
gente tem que ver a saúde das 
pessoas”, diz.

Pleito 
A eleição suplementar em 

Sidrolândia foi marcada pelo 
TRE depois de Daltro Fiuza 
(MDB), que estava com candi-
datura em julgamento, esgotar 
o último recurso no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). O 
problema começou quando 
Daltro teve suas prestações de 

Desde o início de sua atu-
ação na Câmara Municipal, 
o vereador Professor Juari e 
sua equipe protocolaram 218 
indicações de melhorias nos 
bairros de Campo Grande. 
Sendo 28 ofícios entregues 
diretamente às secretarias, 
agências e demais órgãos 
públicos, entre eles a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
Pública (Sesau), Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos (Sisep), 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana 
(Semadur) e  Agência Muni-
cipal de Transporte e Trân-
sito (Agetran). 

Durante as atividades le-
gislativas foram enviadas 
nove moções de congratula-
ções e pesar para eleitores e 

cidadãos. Sua principal ban-
deira está em trazer melho-
rias para todos os profissio-
nais da educação, principal-
mente à área administrativa, 
essencial para o funciona-
mento das escolas.

“Nesse tempo de crise, de-
vemos muito aos médicos, 
mas também aos professores. 
A categoria agora está sendo 
representada com força 
dentro da Casa de Leis, e 
assim conseguiremos ensinar 
a real importância de todas 
as áreas, na administração 
do município”, ressalta.

Além de atuar em prol da 
educação, o parlamentar está 
com o seu gabinete pronto a 
receber todas as demandas 
e atender o anseio da popu-
lação campo-grandense.

A eleição para escolha de 
presidente da União das Câ-
maras de Vereadores de Mato 
Grosso do Sul (UCVMS) vai 
ser adiada por conta da dis-
seminação do coronavírus. 
Novo calendário ainda não 
foi anunciado, pois os inte-
grantes da comissão eleitoral 
vão se reunir para definir uma 
possível data, provavelmente 
quando a curva do número 

de casos e mortes diminuir. 
A informação é do atual pre-
sidente, Jeovani Vieira dos 
Santos, que é vereador em 
Jateí. 

A decisão de cancelar a 
eleição veio com publicação 
de decreto da Prefeitura de 
Campo Grande, que proíbe 
funcionamento de serviços 
considerados não essenciais, 
com saúde e segurança, e 

ainda aglomeração de pes-
soas.  

A escolha estava marcada 
para o próximo dia 24 de 
março, na sede da entidade 
em Campo Grande, com di-
reito a voto de mais de 400 
vereadores, que compõem as 
41 Câmaras Municipais asso-
ciadas à UCVMS. A votação é 
por meio de cédulas e secreta. 

Jeovani Vieira era o único 

a registrar candidatura até o 
fechamento desta edição, para 
disputar o cargo de presidente. 
“Tivemos um 2020 muito di-
fícil, que parou tudo. Este ano 
já mostra que também vai 
continuar difícil por meses 
e isto dificulta muito o tra-
balho da nossa entidade”, diz. 
Outro possível candidato é o 
vereador Bicão (MDB), de Aral 
Moreira. (EF)

Disputam Vanda Camilo 
e vice Rosi Fiuza, e 

também Enelvo Felini e 
vice Moacyr da Vacaria

contas rejeitadas na Câmara 
de vereadores, entre 2009 e 
2012, bem como problemas 
apontados pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

Rejeição 
Daltro Fiuza teve a candida-

tura rejeitada em 2020, antes 

mesmo da votação, mas acabou 
entrando com recurso. Pela 
determinação, ele está inele-
gível porque sua prestação de 
contas referente ao mandato de 
2009 a 2012 foi rejeitada pela 
Câmara Municipal. Além disso, 
o Tribunal de Contas também 
apontou problemas.

Vereador Professor Juari protocolou 218 indicações 
de melhorias em bairros de Campo Grande

Eleição para escolha de presidente e diretoria da 
União das Câmaras será adiada por biossegurança

Vereador Professor Juari 
está em seu primeiro 
mandato no Legislativo 
de Campo Grande

Vereador Tabosa 
participa de audiência 
na Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal

O vereador Marcos Ta-
bosa (PDT) defendeu, na 
última quarta-feira (17), em 
live da Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal de 
Campo Grande, que o pre-
feito Marcos Trad decrete 
imediatamente lockdown, 
por pelo menos dez dias, 
até diminuir a curva de con-
taminação da COVID-19.

“Vidas não voltam mais! 
Defendo a necessidade de 
fechar tudo por, no mínimo, 
dez dias e o poder público 
cuidar das pessoas que 
neste período vão ficar nas 
suas casas”, disse o vere-
ador, lembrando que a ad-
ministração municipal deve 
ter a relação das pessoas 
com maior necessidade. 
“Vamos salvar vidas e dimi-
nuir este alto índice de mor-
talidade na cidade. Nossos 
servidores, heróis da saúde, 
estão no limite. Vai chegar 
o momento em que eles não 
vão aguentar mais e desistir 
de fazer plantão”, alertou.

Com avanço no número 
de casos de coronavírus em 
Campo Grande, vereadores 
debateram, na primeira live 
sobre o tema realizada pela 
Câmara Municipal neste 
ano, algumas medidas que 
precisam ser mais bem ava-
liadas para tentar reduzir 
o contágio e garantir que 
todos tenham acesso a leitos 

nos hospitais, caso neces-
sitem. Neste mês, em que 
a pandemia completa um 
ano na Capital, o cenário é 
bastante preocupante, com 
79,4 mil casos confirmados, 
465 pessoas internadas e 
1.624 óbitos.

Atualmente, está valendo 
o toque de recolher das 20h 
às 5h em Campo Grande, 
de segunda a sexta-feira, 
como em todos os municí-
pios de Mato Grosso do Sul. 
No fim de semana, os esta-
belecimentos de atividades 
consideradas não essen-
ciais podem funcionar das 
5h às 16h. 

No entanto, essas res-
trições impostas pelo Exe-
cutivo Municipal têm sido 
insuficientes para diminuir 
o avanço da doença em 
Campo Grande. Por isso o 
vereador Tabosa, que esteve 
visitando várias UPAs da 
cidade, tomou a posição de 
fechamento da cidade, por 
pelo menos dez dias, até que 
o nível de contágio diminua 
um pouco, enquanto a vacina 
não chega em quantidade 
suficiente para imunizar o 
maior número possível de 
pessoas. A partir desta se-
mana, um novo decreto da 
prefeitura restringe alguns 
setores de funcionamento e 
também teve a antecipação 
de feriados municipais.

Na Comissão de Saúde, Tabosa 
pede lockdown para a Capital
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“Foram mais de R$ 1 bilhão 
aplicados nos municípios”

O Estado: Secretário, você tomou a frente 
em situações mais difíceis do governo como 
a reforma administrativa e o enfrentamento 
da pandemia; o que se pode esperar do 
Riedel na secretaria de obras?

Riedel: Olhando um pouco para trás, 
esses momentos difíceis foram impostos 
por uma necessidade e uma visão. Se lem-
brarmos da campanha de 2014, o governador 
(Reinaldo Azambuja) falava menos governo 
para sobrar mais para as pessoas, de ma-
neira muito simples ele colocava diretrizes 
estratégicas para sua equipe. O que nós fi-
zemos foi construir dentro dessa capacidade 
de diálogo com a Assembleia Legislativa, 
com os poderes a necessidade de reformas 
estruturais que nós cobramos do Brasil. Eu 
acho que o governo brasileiro ainda está 

devendo para a sociedade as reformas es-
truturantes, que é a da Previdência.

Nós precisamos da administrativa, nós 
precisamos da tributária, o ambiente do 
Brasil, quando eu falo que a única solução é 
o emprego, talvez ele não avance por causa 
de uma deficiência da reforma tributária, 
por causa de um peso da estrutura pública. 
Foram essas as reformas que fizemos no 
Estado de Mato Grosso do Sul, administra-
tiva, da previdência. A primeira em 2017, 
antes de ter a nacional, e depois com a 
nacional nós fizemos novamente no ano 
retrasado, em 2019.

Terminamos e montamos um novo modelo 
de previdência, a lei do teto, nós impusemos 
um limite de gastos públicos: o fim do percen-
tual de receitas com os Poderes e o teto de 

limite para os Poderes foram extremamente 
parceiros; isso só foi possível com conversa, 
com diálogo, com entendimento, com trans-
parência, porque, se você não tem transpa-
rência, você vai argumentar em base no quê? 
Nós temos a responsabilidade de conduzir 
o Estado hoje, vamos condenar as futuras 
gerações a isso? Em prol de um benefício 
temporário e momentâneo? Eu acho que essa 
capacidade de articulação, de discussão, é 
que nós tivemos para poder empreender as 
reformas, para que nós chegássemos aos 
indicadores de hoje.

O Estado em que mais se investe por 
habitante/ano no Brasil é Mato Grosso do 
Sul: R$ 356 por habitante/ano. O segundo 
estado, que é o Espírito Santo, é R$ 200 e 
alguma coisa, é um volume de recursos in-
vestido. Quando falamos de investimento, em 
última análise estamos falando de emprego. 
O investimento abrange todas as áreas 
transversais de demanda da população. O 
lote urbanizado da habitação é o investi-
mento. Quando pavimentamos municípios, 
e aí a fala também que sempre ouvimos do 
governo federal, principalmente do ministro 
Paulo Guedes, “menos Brasília, mais Brasil”, 
aqui nós empreendemos “menos Parque dos 
Poderes, mais municípios”, e foram mais 
de R$ 1 bilhão aplicados nos municípios. 
Saneamento conseguimos trazer o capital 
privado para que em dez anos todo cidadão 
sul-mato-grossense possa ter esgotamento 
sanitário; acabou a fossa e isso é uma ele-
vação, um padrão de cidadania sem igual 
no Brasil. O Estado conseguiu empreender 
algumas transformações, construindo um 
legado extremamente relevante.

Na educação, nós temos 347 escolas 
reformadas até o fim do mandato, que já 
foram, estão sendo e serão. Mais de R$ 250 
milhões aplicados nessas escolas. Vamos 
chegar com 60% dos alunos em escola inte-
gral, totalmente relevante e transformador 
isso. Nós fizemos um governo que não foi de 
período. Foi um governo pensando no Estado 

a longo prazo. Eu acho que é este o legado 
que estamos construindo nestes oito anos.

O Estado: Nestes R$ 1 bilhão, isso faz 
parte daqueles pacotes que foram lançados 
ou é um novo pacote? 

Riedel: Faz parte dos pacotes que foram 
lançados; estou dizendo desde o começo do 
governo que já foram aplicados nos municí-
pios. Parte disso está no pacote lançado em 
março de 2006. 

O Estado: Como os investimentos em 
obras podem mudar o perfil econômico dos 
municípios?

Riedel: Não tenho dúvidas de que sim. 
Vários municípios, se você for visitar as obras 
estruturantes, têm capacidade de transformar. 
Sábado passado, eu fui a Rio Negro, acom-
panhei as obras que estamos fazendo de 
pavimentação, obras de saneamento. Fomos 
inaugurar uma ponte de concreto em uma 
saída de Rio Negro no sentido oeste, indo para 
o Pantanal, paramos na ponte e tinham dois 
produtores e um empresário. Os produtores 
falaram que, com a ponte que tinha, não havia 
como eles abrirem agricultura na região.

Eles estão abrindo área agrícola em Rio 
Negro pós-ponte. Uma empresa de suinocul-
tura em Rio Verde está levando, após essa 
ponte, um lucro de produção de leitões que 
só é possível por conta da ponte. Veja que a 

estrutura tem a capacidade de transformar 
e esses empreendimentos alimentam restau-
rantes, hotéis, alimentam serviços na cidade. 

O Estado: Mesmo com a pandemia, o 
governo vai conseguir manter o pacote 
bilionário do programa Governo Presente 
lançado antes do primeiro caso de COVID 
em MS? 

Riedel: Vai! No ano passado não tínhamos 
esta certeza, mas é claro que no ano de 2020 
o Brasil perdeu 4,1% do PIB. Mato Grosso 
do Sul cresceu 2,9%. Nós crescemos mais 
que a China em 2020, que é o país que mais 
cresce no mundo. Nós temos a convicção do 
que foi planejado, nós vamos conseguir cum-
prir dentro do Programa Governo Presente.

Nós fizemos um 
governo que não foi 
de período. Foi um 
governo pensando 
no Estado a longo 
prazo. Eu acho  
que é este o 
legado que estamos 
construindo 
nestes oito anos

Ouvimos do 
governo federal, 
principalmente, 
‘menos Brasília, 
mais Brasil’, aqui 
nós empreendemos 
‘menos Parque  
dos Poderes’

Vallentin Manieri

Secretário estadual de Infraestrutura
Eduardo Riedel

ENTREVISTA

Investimento 
em obras tem 
mudado o perfil 
econômico de 
MS, aponta 
secretário

O Estado que mais investe por habitante/ano no Brasil
Eliane Ferreira e Bruna Marques

Na semana em que medidas mais 
rígidas estão sendo tomadas para 
frear o aumento de casos da COVID-19 
e evitar novos colapsos no sistema 
de saúde no Estado, o secretário de 
obras de MS, Eduardo Riedel, aponta 
o crescimento de Mato Grosso do Sul. 
Somos o Estado que mais investe por 
habitante no Brasil, com média de 
R$ 356/ano. Apesar da pandemia, o 
Governo Presente esteve nos 79 
municípios, o que faz, segundo Riedel, 
adotar o slogan do governo federal que é 
“menos Brasília, mais Brasil”, trazendo 
para nossa realidade “menos Parque 
dos Poderes, mais municípios”.

A Seinfra (Secretaria de Estado de 
Infraestrutura de MS) tem R$ 1 bilhão 
aplicados em investimentos, que fazem 
parte de pacotes de obras lançados 
desde 2006. Em entrevista ao O Estado, 
o secretário destaca que, mesmo com 
as incertezas sobre a economia em 
2020, Mato Grosso do Sul cresceu 2,9%. 
“Nós crescemos mais que a China em 
2020, que é o país que mais cresce no 
mundo. Nós temos a convicção do que 
foi planejado, nós vamos conseguir 
cumprir”, diz Riedel.

O primeiro ponto pra diminuir os 
estragos da pandemia tem sido o foco 
total na vacinação. Em dois meses de 
campanha aproximadamente 170 mil 
pessoas foram imunizadas. “A COVID 

não é só uma pandemia que afeta 
a saúde e a vida das pessoas na 
saúde, ela afeta a vida das pessoas na 
economia”, ressalta.

Riedel afirma que o Prosseguir, 
programa adotado pelo governo para 
avaliar e classificar os municípios 
em faixas de cores de acordo com o 
grau de risco, ajuda a dar avaliação 
técnica sobre tomadas de decisão da 
COVID. Campo Grande foi classificada 
de cor cinza e por esta razão passou 
a adotar medidas mais rígidas. O 
governo vai adotar trabalho preventivo 
com isolamento, mas em defesa do 
emprego e da economia.

“As pessoas estão saturadas, 
ninguém aguenta mais o ‘fica em casa’, 
mas é uma necessidade, enquanto 
estiver faltando leitos de UTI; você tem 
de evitar a contaminação. Estamos 
lidando com a mutação do vírus, com 
as novas variantes, é um drama o que 
estamos vivendo e a vacina é o que pode 
amenizar esta situação”, comenta.

O PSDB lançou seu nome como 
possível pré-candidato ao governo em 
2022. Riedel, que está no governo desde 
2014, quando se tornou secretário 
de Estado de Governo e Gestão 
Estratégica, se diz tranquilo para 
assumir esse desafio. “Estou muito 
focado no trabalho, em pôr os projetos 
que desenhamos lá atrás em pé e 
chegar a 2022 com isso concluído. A 
política é consequência”, garante.



cinômetro” foi justamente um 
instrumento, tanto é que nós 
fomos a melhor avaliação em 
termos de transparência no 
Brasil. Você, para mobilizar 
as forças, você tem de ser 
muito claro naquilo que você 
faz. O Estado tinha uma defi-
ciência no que diz respeito a 
colocar para a sociedade cla-
ramente suas ações. Nós es-
truturamos logo no primeiro 
ano de governo, tanto é que 
viramos nota dez em trans-
parência, e na COVID não 
foi diferente. É um momento 
muito difícil que estamos vi-
vendo, 3,6 mil mortes, temos 
de lamentar profundamente 
isso, muita gente com pai, 
mãe, filho, primo, perdemos 

muitas pessoas.
Isso não tem reparo, é di-

fícil ser engenheiro de obra 
pronta, olhar para trás e falar 
que tínhamos de fazer isso, 
tínhamos de fazer aquilo, e 
tem opiniões muito apaixo-
nadas de todos os lados neste 
momento, mas o fato é que 
Mato Grosso do Sul se saiu 
bem. Talvez por entender que 
extremos não levariam a uma 
solução, porque a COVID não 
é só uma pandemia que afeta 
a saúde e a vida das pessoas 
na saúde, ela afeta a vida das 
pessoas na economia. A con-
sequência dela, e o preventivo 
dela, é uma atitude social 
que leva a uma consequência 
muito grave na economia e 

nós estamos vivendo isso. A 
melhor maneira de enfrentar 
isso seriam instrumentos 
extremamente técnicos que 
pudessem equilibrar saúde 
com economia, e foi o que nós 
adotamos.

Às vezes, não satisfazemos 
ninguém, mas estamos muitos 
convictos das ações que nós 
tomamos e o Prosseguir foi 
o programa montado para 
poder dar avaliação técnica 
para as tomadas de decisão, 
e que teve um efeito muito 
positivo, tanto é que todos os 
indicadores de Mato Grosso 
do Sul, em âmbito nacional, 
são muito relevantes e im-
portantes. Nessa dificuldade, 
nesse caos, nós estamos nos 
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O Estado: Quais as me-
didas efetivas que o governo 
vem tomando pra diminuir os 
estragos da pandemia? 

Riedel: Primeiro ponto é 
foco total na vacina. O con-
serto na economia também 
depende da vacina, não é 
só a saúde das pessoas. Na 
hora em que as pessoas se 
sentirem seguras, elas voltam 
às suas atividades e as ati-
vidades voltam a acontecer 
normalmente. A maior re-
cuperação que podemos ter 
é essa, enquanto não temos 
isso, nós temos algumas vul-
nerabilidades que se apre-
sentaram ao longo do tempo, 
principalmente nas camadas 
mais frágeis da sociedade. 
O governador já anunciou, 
está se discutindo um amplo 
programa social robusto, em 
âmbito estadual, que vai ser 
trabalhado na Assembleia Le-
gislativa nos próximos dias. 
Isso vai envolver mais de 80 
mil famílias, mas isso ainda 
tem de ser avaliado pela área 
social. É um programa de 
suporte, renda e acesso ao 
mínimo necessário. Falamos 
esse número baseado no que 
nós temos de estatística com 
essa camada da população.

O governador tem falado 
desse programa social, está 
em estudo para ser lançado, 
e no mais é trabalhar para 
que possamos voltar à nor-
malidade com a vacina. Eu 
acho que a maior ação so-
cial é essa; lá atrás, quando 
começou a pandemia, uma 
série de medidas pontuais 
foi adotada, com conta de 
energia, água, isenção para 
as camadas mais suscetíveis, 
pagamento da habitação; na 
área social foi feita muita 
coisa pontual para amenizar 
aquele momento mais difícil.

O Estado: Como vê o ce-
nário da vacinação no Brasil?

Riedel: Mato Grosso do 
Sul está muito bem em re-
lação a distribuição, apli-
cação e transparência. O “va-

Valentin Manieri

saindo bem. Agora, não há 
dúvida de que o único ca-
minho, conhecido para virar 
esta página, é vacina, não 
tem outro. Nós estamos tra-
balhando preventivamente 
com isolamento, com conse-
quência social, no emprego, 
na economia.

As pessoas estão satu-
radas, ninguém aguenta mais 
o “fica em casa”, mas é uma 
necessidade, enquanto estiver 
faltando leitos de UTI, você 
tem de evitar a contaminação. 
Estamos lidando com a mu-
tação do vírus, com as novas 
variantes, é um drama o que 
estamos vivendo e a vacina 
é o que pode amenizar essa 
situação. A grande questão 
é a aquisição de vacinas, nós 
não temos como enquanto 
Estado, nós temos recursos, 
temos vontade, estamos atrás, 
mas o governo federal tem a 
prerrogativa, dentro do Plano 
Nacional de Imunização, e ele 
adquire todas as vacinas que 
são produzidas no país, e bus-
cando alternativas fora, e nós 
também como Estado.   

O Estado: Em termos de 
safra, o que o governo está fa-
zendo de melhorias no escoa-
mento da produção de grãos?

Riedel: Fomos em Cor-
guinho ver os estragos. Vamos 
fazer um convênio com a 
prefeitura, tem algumas 
pontes que foram arrastadas 
pelas enxurradas. O processo 
da Defesa Civil foi enviado 
para Brasília, o município 
começou, o Estado fez e foi 
aprovado. Mas aí existe um 

trâmite em Brasília para res-
sarcir os investimentos ne-
cessários a fim de arrumar 
os estragos. Repensamos a 
logística do Estado pensando 
no nosso crescimento de con-
trole de produção e não é só 
o crescimento de produção 
de grãos, é o crescimento de 
produção de proteína animal, 
frango, suíno, pecuária, é o 
crescimento de papel e ce-
lulose, madeira. Estamos 
agora com um novo projeto 
em Ribas do Rio Pardo, R$ 14 
bilhões de investimentos, que 
está acontecendo.

O Estado: Secretário, o 
PSDB o lançou como pré-
-candidato ao governo para 
2022. Se sente maduro a dis-
putar um cargo eletivo?

Riedel: Política eu acho 
que é consequência do tra-
balho. Eu amo este Estado e 
gosto muito do que eu faço 
porque conseguimos enxergar 
transformações em larga es-
cala. Realmente, o público 
tem essa capacidade. Talvez 
seja a única instituição que 
tem a capacidade de trans-
formar a vida das pessoas 
em larga escala, de várias 
maneiras. Estou muito focado 
no trabalho, em pôr os projetos 
que desenhamos lá atrás em 
pé e chegar a 2022 com isso 
concluído. A política é conse-
-quência disso. Me sinto muito 
tranquilo para assumir esse 
desafio, se for uma decisão 
de grupo, se faz essa política, 
essa decisão com algo indivi-
dual. Eu estou tranquilo, me 
sinto muito maduro. 

É um momento muito 
difícil que estamos vivendo, 
3,6 mil mortes, temos de 
lamentar profundamente 
isso, muita gente com pai, 
mãe, filho, primo,  
perdemos muitas pessoas



Mariana Moreira

Além da superlotação hos-
pitalar, os profissionais de 
saúde de Mato Grosso do Sul 
enfrentam a sobrecarga nas es-
calas de plantão. Para o presi-
dente do Sinmed-MS (Sindicato 
dos Médicos de Mato Grosso do 
Sul), Marcelo Santana Silveira, 
a média de trabalho da cate-
goria extrapola o ideal. “Muitos 
médicos estão atendendo em 
escala dobrada de 24 horas ou 
até 48 horas seguidas”, relatou.

Silveira, que atua na linha de 
frente no combate à COVID-19 
desde o início da pandemia, 
ponderou que muitos colegas 
trabalham sem parar ao longo 
da semana, em escalas sema-
nais de mais de 80 horas de 
plantões. “Isso nós estamos fa-
lando há mais de um ano, em 
que a maioria desses profissio-
nais não tiraram férias ou folga. 
Conheço muitos médicos que 
estão trabalhando de segunda 
a segunda, sem parar”, afirmou.  
O presidente do Sinmed-MS rei-
terou que um grande obstáculo 
no combate à propagação do 
novo coronavírus é o descrédito 
da gravidade da doença. “O que 
nos deixa chateado é as pes-
soas desafiarem as normas 
de saúde. De forma civilizada, 
não precisaria nem ter en-
trado com medidas restritivas 
se todos tivessem consciência 
de ficar longe um do outro”, 
frisou Santana. 

Para o presidente da AMMS 
(Associação Médica do Mato 
Grosso do Sul), Justiniano 
Barbosa Vavas, a pandemia de 
COVID-19 é responsável, ainda, 
por assolar a saúde mental de 
quem atua na linha de frente. 
“Nós somos 500 mil médicos no 
país, onde está todo mundo so-
brecarregado e não só o médico, 
como os enfermeiros, fisiote-
rapeutas e todos os profissio-
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Colapso pela COVID-19

Não há mais 
leitos de UTI 
disponíveis 
mesmo com 
ampliações

MS chega ao auge da crise e 
supera mil internações

cidadES

O Ministério da 
Saúde encaminhou 
no sábado (20) mais 
47,4 mil doses de 
CoronaVac e mais 1.250 
doses da vacina de 
Oxford/AstraZeneca. 
Os imunobiológicos 

chegaram por volta 
das 9h30 no Aeroporto 
Internacional de 
Campo Grande. Esta é a 
nona remessa enviada 
pelo governo federal ao 
Estado que já totaliza 
420.310 doses recebidas. 

De acordo com o 
calendário de imunização 
da Prefeitura de Campo 
Grande, a vacinação 
contra a COVID-19 será 
aplicada na próxima 

semana em idosos de 73 a 
70 anos. 

O atendimento 
será em 30 unidades 
que funcionarão das          
8h às 17h.

Novo lote 

Calendário

O Consem-MS 
(Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde 
de Mato Grosso do Sul) 
solicitou ao Ministério 
da Saúde a revisão da 
nota técnica sobre a 
implantação dos leitos 
de suporte ventilatório 
pulmonar. 

Para a implantação 
desses leitos, é exigido 
um médico intensivista 
e é esta determinação 
que o conselho pede para 
retirar para ampliar o 
atendimento. Isso porque 
há municípios que têm 
condições de implantar 
esta unidade, mas, por 
não ter intensivista, é 
barrado. O presidente 
do Consem-MS, 
Rogério Leite, defende 
a ação porque vai 
permitir “atendimento 
emergencial aos 
pacientes que precisam 
da ventilação não 
invasiva”, disse. (RC)

Flexibilizar o 
atendimento

Unidade da Cassems, 
que operou com 100% 
na semana, montou 
hospital de campanha

Va
le

nt
in

 M
an

ie
ri
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Mato Grosso do Sul já atingiu três de nove 
metas de vacinação contra a COVID-19

Na luta contra COVID, 
médicos chegam a trabalhar 
24 horas, diz sindicato

Mariana Moreira

O pior cenário já visto da 
pandemia de COVID-19 parece 
longe de acabar. No último 
sábado (20), Mato Grosso do 
Sul registrou 1.038 internados 
pela doença, um novo recorde. 
Destes, 596 pacientes estão em 
leitos clínicos e 442 em leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva). O colapso no sistema de 
saúde público e privado, temido 
no início da crise sanitária, já é 
uma realidade. 

Com mais dez dias pela 
frente, março já superou feve-
reiro em número de mortes, 
com 441 vidas perdidas para 
a doença, 34 a mais que no 
mês anterior. Diante da piora 
no cenário de enfrentamento à 
COVID-19 em Campo Grande, a 
Cassems (Caixa de Assistência 
dos Servidores do Mato Grosso 
do Sul), que operou nesta se-
mana com 100% de ocupação em 
leitos de UTI, vai reabrir o hos-

Destaque nacional na lo-
gística de distribuição de va-
cinas, Mato Grosso do Sul já 
bateu três de nove metas de 
vacinação contra a COVID-19 
referentes aos grupos priori-
tários desta primeira fase. Até 
o momento, o Estado recebeu 
do Ministério da Saúde 420,3 
mil doses de vacinas Astra-
Zeneca/Oxford e CoronaVac. 
Composto por 2,8 milhões de 
habitantes, 6,33% de MS está 
imunizado contra a doença. 

Com o objetivo de vacinar 
90% dos idosos acima de 80 
anos no Estado, 99% do pú-
blico-alvo já se encontra prote-
gido contra o novo coronavírus, 
após a aplicação da primeira 
dose do imunobiológico. Em 
relação à segunda dose, 47,8% 
dos sul-mato-grossenses nesta 
faixa etária já concluíram o 
processo de imunização. 

De acordo com o “vacinô-
metro” do Portal Mais Saúde 
da SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), o percentual repre-
senta a imunização de 67,4 mil 
idosos com mais de 80 anos. 
Destes, 45,4 mil referentes à 
primeira dose, e 21,9 mil já 
vacinados na segunda etapa. 

Dados da SES apontam 
que, em janeiro de 2021 foram 
registradas 141 mortes por 
coronavírus em idosos com 
mais de 80 anos. Em feve-
reiro, o número se reduziu 
consideravelmente, para 86 
vítimas, uma diminuição de 
39%. Se levarmos em consi-
deração a faixa etária acima 
dos 90 anos, primeiro grupo 
a receber as vacinas contra o 
novo coronavírus, a redução 
é ainda maior, de 55%. 

Idosos e deficientes institucionalizados
Com uma população esti-

mada inicialmente em 95 de-
ficientes institucionalizados 
em MS, a SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) aplicou 
262 doses para este grupo. A 

pital de campanha na unidade 
da Capital. No sábado (20), de 
50 leitos, só havia 3 vagas UTI.

Serão instalados 40 leitos 
de enfermaria destinados a 
pacientes suspeitos ou confir-
mados com o novo coronavírus. 
A previsão é de que o local 
comece a funcionar na próxima 
terça-feira (23), exatamente um 
ano após a instituição montar o 
primeiro hospital de campanha 
do Estado para atendimento 
a pacientes com o novo coro-
navírus. À época, a instalação 

tinha capacidade para 30 leitos 
clínicos.  Diretora de Assistência 
à Saúde da Cassems (Caixa de 
Assistência dos Servidores do 
Mato Grosso do Sul), a obstetra 
e ginecologista Maria Auxilia-
dora Budib relatou ao jornal 
O Estado que, além da super-
lotação, desde 31 de janeiro, 
a instituição está em plano de 
contingência para aquisição an-
tecipada de insumos. 

“Essas últimas semanas 
observamos o perfil epidemio-
lógico mudando, jovens inter-

nando com quadros graves. Já 
tivemos também atendimento de 
grávidas para internação, o que 
já estava acontecendo em hospi-
tais públicos”, afirmou Budib.

HRMS
Conforme o secretário es-

tadual de Saúde, Geraldo Re-
sende, por ora, não há possibi-
lidade de reativação do hospital 
de campanha do HRMS (Hos-
pital Regional de Mato Grosso 
do Sul). A estratégia é inviável 
em razão de custos e falta de re-

cursos humanos, insumos e pela 
gravidade em que os pacientes 
já chegam à unidade. 

De acordo com o secretário, 
a SES (Secretaria de Estado de 
Saúde) busca neste momento 
usar a estrutura já pronta e 
edificada do Hospital Univer-
sitário da UFGD (Universidade 
Federal da Grande Dourados) 
para ampliar leitos clínicos. 
Caso o Ministério da Saúde 
autorize, serão habilitados 50 
leitos na unidade, sendo 30 de 
UTI e 20 clínicos. 

Mapa hospitalar 
Mato Grosso do Sul ul-

trapassa o número de mil 
internações, mesmo com am-
pliação recente de leitos. De 
acordo com o mapa hospitalar 
divulgado pela SES (Secre-
taria de Estado de Saúde) 
na sexta-feira (19), houve 
o acréscimo de 30 leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva). Com isso, o Estado 
possui 377 leitos de UTI, em 
um cenário com 442 inter-
nados nessas unidades.

meta de 90% de imunizados 
foi superada ainda em feve-
reiro. A cobertura vacinal 
neste momento é de 180% 
para a primeira dose e 126% 
para a segunda etapa de 
vacinação. 

Por volta de 3,4 mil idosos 
em instituições de longa per-
manência já foram imuni-
zados contra o novo coro-

navírus. O quantitativo re-
presenta um percentual de 
127,4% de imunização com 
a primeira dose e 82,1% de 
aplicação da segunda vacina. 

Idosos acima de 60 anos
A meta de imunização em 

idosos de 70 a 74 anos e 
de 75 a 79 anos é de 97 mil 
pessoas. Até o momento, con-

forme dados do governo do 
Estado, foram aplicadas 42,8 
mil doses para a faixa etária 
preconizada. 

Com um percentual de 39% 
de meta atingida, 38 mil idosos 
de 70 a 79 anos já receberam 
a primeira dose contra o novo 
coronavírus. Em relação à 
aplicação da D2, 4,8 mil pes-
soas já encerraram a segunda 
etapa de imunização. 

Do grupo mais recente a ser 
contemplado, 1,2 mil idosos de 
65 a 69 anos já receberam ao 
menos uma vacina contra a 
COVID-19. Para o público de 60 
a 64 anos, 185 doses já foram 
aplicadas. A meta para estes 
grupos não foi divulgada. 

Profissionais da saúde
Perto de atingir a meta, 

84,8% dos profissionais de 
saúde de Mato Grosso do Sul já 
receberam a primeira vacina 
contra o novo coronavírus e 
40,5% a segunda dose do imu-
nobiológico. De 87,4 mil doses 
aplicadas, 59,1 são referentes 
à D1 e 28,2 mil à D2. 

Indígenas
Os indígenas que moram em 

aldeias integram o grupo prio-
ritário de vacinação contra a 
COVID-19, de acordo com o 
PNI (Plano Nacional de Imuni-
zação), do Ministério da Saúde. 
Dados do “vacinômetro” MS 
apontam que 92,3 mil doses 
de vacinas contra a COVID-19 
foram enviadas para a apli-
cação em indígenas aldeados. 

Destas, metade, o equiva-
lente a 46,1 mil doses, foi des-
tinada à primeira dose, mesmo 
número reservado para a 2ª 
dose. Até sábado (20), segundo 
os números oficiais, 31,7 mil 
indígenas foram imunizados 
com a primeira dose de Coro-
naVac, um percentual de 75%. 
A segunda dose foi aplicada 
em 23,1 mil aldeados – ou 
seja, 55%. MM

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

22

23

24

25

26

73 anos

72 anos

71 anos

70 anos

70 anos ou mais

nais ligados à assistência à 
saúde”, reiterou Vavas. 

Como exemplo das dificul-
dades de manter os profissio-
nais, para dez leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva), em um período de 24h, 
devem atuar dois médicos 
plantonistas, um médico dia-
rista, seis enfermeiros, quatro 
fisioterapeutas, uma nutricio-
nista, uma psicóloga e a cada 
dois leitos um técnico em en-
fermagem. São necessários, 
ao todo, 20 profissionais.
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Entre os dias 22 e 26

De órgão público a concessionária de água, serviços serão on-line

Decreto municipal leva a suspensão 
dos atendimentos presencais

Outono

Com baixa 
umidade do ar, 
cuidados com 
saúde devem 
ser redobrados 
Michelly Perez 

A chegada da estação 
de outono, iniciada ontem 
(20), traz um alerta sobre 
a importância de se re-
dobrar os cuidados com 
a saúde, principalmente 
para evitar problemas 
respiratórios. De acordo 
com meteorologistas, as 
temperaturas podem ficar 
acima das médias histó-
ricas, com máximas que 
podem variar entre 28°C 
e 35°C do centro para o 
norte e o oeste do Estado. 

Segundo o meteorolo-
gista Natálio Abrahão, o ou-
tono 2021 será mais quente 
que os anos anteriores, 
principalmente nos meses 
de maio e junho. Para ele, 
em abril, a chance de que 
os termômetros registrem 
valores acima da média é de 
60%. Já em maio, a proba-
bilidade é de 45%. Contudo, 
em junho a chance é de 
ficar 40% acima das médias 
máximas. Poucos dias serão 
marcados pelo frio.

“São esperadas nos 
meses de maio e junho, 
ao menos uma vez, tem-
peraturas abaixo dos 15ºC  
na região norte. Abaixo de 
13ºC na região leste, abaixo 
de 10ºC nas regiões central 
e sudeste e abaixo dos 7ºC 
em Dourados. Em Corumbá 
e Porto Murtinho, as mí-
nimas podem chegar aos 
11ºC”, destacou. 

Para o outono, a expecta-
tiva é de que a umidade re-
lativa do ar máxima seja de 
65% pela manhã e em torno 
dos 33% à tarde. Porém, 
valores mínimos abaixo dos 
15% são estimados para 
maio e junho. Os índices já 
devem cair em torno dos 
20% em abril. 

Cuidados com a saúde 
De acordo com Ale-

xandre Cury, médico otor-
rinolaringologista e coorde-
nador do Curso de Medicina 
da Uniderp, a consequente 
variação térmica associada 
com a baixa umidade do 
ar impactam diretamente 
na saúde. Para combater 
problemas respiratórios em 
plena pandemia de COVID-
19, o especialista destacou 
que manter uma alimen-
tação equilibrada com vin-
taminas C e D, aumentar a 
umidade dos ambientes e, 
até mesmo, uma ventilação 
correta são fatores que 
ajudam a evitar doenças 
como rinite, sinusite, asma, 
bronquites e pneumonias. 

Nenhuma prisão 
durante toque 
de recolher 

Parques fecham 
durante vigência 
de decreto

Prazo para a 
convocação do  
Fies é ampliado

Durante a fiscalização 
do toque de recolher da 
última semana, já com 
o decreto do governo 
do Estado em vigência 
e que prevê a medida 
de restrição das 20h 
às 5h, a GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) não 
efetuou nenhuma prisão 
na Capital até a última 
sexta-feira (19). Ainda 
conforme o balanço, não 
houve nenhum denúncia 
de residência com 
aglomeração de pessoas. 
Já sobre as abordagens, 
nesses seis dias de 
fiscalização, 791 pessoas 
foram flagradas circulando 
pelas ruas durante o toque 
de recolher. (RA)

Praças e parques 
municipais vão suspender 
as atividades presenciais. 
Diferente do decreto do 
Estado, que considera 
os parques atividades 
essenciais, o novo decreto 
do município não inclui 
esses locais. Em função 
disso, a Funesp (Fundação 
Municipal de Esportes) vai 
intensificar as atividades 
físicas transmitidas pela 
internet para a populção. 
Agora, haverá lives de 
exercícios de manhã e 
à noite. A programação 
será transmitida pelo 
instagram da Funesp 
(@funespcg) e vai ficar 
disponível também no 
canal do YouTube. (RC)

O MEC (Ministério da 
Educação) prorrogou 
para 14 de abril o prazo 
para convocação da 
lista de espera dos 
interessados no processo 
seletivo do primeiro 
semestre deste ano. O 
prazo original terminava 
na quinta-feira (18). 
Os candidatos que não 
foram pré-selecionados 
na chamada única estão 
na lista de espera. 
Após a convocação, o 
estudante tem três dias 
úteis para contratar 
o financiamento. O 
andamento do processo 
pode ser acompanhado 
pela página do Fies. Serão 
ofertadas neste ano 93 mil 
vagas pelo Fies. (RC)

Curtas

Rafaela Alves 

Com o novo decreto do mu-
nicípio de Campo Grande que 
antecipa feriados com medidas 
restritivas para tentar frear 
o avanço da COVID-19, di-
versos serviços vão suspender 
as atividades a partir desta 
segunda-feira (22), quando o 
decreto entra em vigor. 

Além de órgãos públicos, in-
cluindo os do governo do Estado 
que funcionam na Capital, Jus-
tiça e até as agências da Águas 
Guariroba, concessionária de 
água do município, estarão 
sem atendimento presencial 
nesta semana, entre os dias 
22 e 26 de março. O decreto 
da prefeitura foi publicado 
na última sexta-feira (19) em 
edição extra do Diário Oficial. 
Apenas 35 atividades tiveram 
o funcionamento liberado. 

Serviço público 
Todos os órgãos da Pre-

feitura de Campo Grande es-
tarão com as atividades sus-
pensas nesta semana. Con-
forme o decreto, apenas os 
serviços públicos essenciais 
e inadiáveis, inclusive os de 
infraestrutura em geral, po-
derão continuar. Segundo o 
secretário de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, Rudi 
Fiorese, somente as obras 
de drenagem e pavimentação 
não vão parar nesta semana. 

Já os órgãos públicos es-
taduais de Campo Grande es-
tarão com as atividades pre-
senciais suspensas de 22 a 26 
deste mês, conforme a reso-
lução publicada no Diário Ofi-
cial do Estado na sexta-feira 
(19). Entretanto, a medida não 
se aplica aos serviços públicos 
de saúde, segurança pública, 
assistência social nas residên-
cias inclusivas e nas casas de 
abrigo, infraestrutura e fisca-
lizações tributária, sanitária, 
ambiental e meteorológica.

 A Funtrab (Fundação do 
Trabalho de Mato Grosso do 
Sul) suspendeu desde a última 
quinta-feira (18) os serviços 
de atendimento ao público 
presenciais na Capital até o 
dia 28 de março. O intuito da 
suspensão é evitar o desloca-
mento e a concentração de 
pessoas para garantir a segu-
rança, tanto do público como 
dos agentes públicos. 

Também não haverá expe-
diente nas agências do Detran 
(Departamento de Trânsito de 
Mato Grosso do Sul) de Campo 
Grande durante a vigência do de-
creto municipal. O departamento 

orientou os clientes a utilizarem 
os serviços on-line; são mais de 
50 serviços disponíveis no site e 
no aplicativo Detran-MS.

Justiça 
O TJMS (Tribunal de Jus-

tiça de Mato Grosso do Sul) 
suspendeu, no âmbito do Es-
tado, o trabalho presencial 
de magistrados, servidores, 
estagiários, menores apren-
dizes e demais colaboradores 
nas unidades administrativas 
e judiciárias entre os dias 
22 e 26 de março. Neste pe-
ríodo as atividades serão reali-
zadas normalmente, mediante 
regime de teletrabalho, e o 
atendimento ao público será 
realizado remotamente. 

O TRT-MS (Tribunal Re-
gional do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul) suspendeu as 
atividades presenciais até o dia 
6 de abril. Segundo o TRT-MS 
a medida foi tomada em razão 
do agravamento da pandemia 
de coronavírus. Atendimentos, 
audiências e sessões serão 
realizados apenas por meios 
eletrônicos, salvo quando a si-
tuação envolva caso urgente e 
relevante que não comporte 
adiamento. Não haverá sus-
pensão dos prazos processuais, 
ressalvados os processos que 
tramitam por meio físico.

Receita Federal
Não haverá atendimento pre-

sencial na Delegacia da Receita 
Federal em Campo Grande de 
22 a 25 de março. A medida 
foi tomada em decorrência 
as novas medidas restritivas 
contra a COVID-19 imposta pelo 
município em decreto. 

Ensino 
Durante esta semana, as 

aulas remotas estarão sus-
pensas na Reme (rede muni-
cipal de ensino), assim como a 
entrega de kits merendas, de 
cadernos de atividades e kits 
de material escolar.  

Já na rede estadual, con-
forme a SED (Secretaria de 
Estado de Educação), haverá 
uma movimentação de datas, 
ou seja, os alunos do muni-
cípio de Campo Grande farão 
as atividades no dia em que 
seria o feriado. Por exemplo, 
no feriado de 13 de junho, um 
dos antecipados, as atividades 
seguirão normalmente no dia. 

Na rede particular, de 
acordo com o Sinepe (Sin-
dicato dos Estabelecimentos 
de Ensino), como o decreto 
permite as aulas a distância 
e remotas, fica a critério de 
cada escola se terão aulas re-
motas ou se farão os feriados 
previstos no decreto.

Até o dia 28 de março, a 
contar do último sábado (20), 
somente os serviços essenciais 
na UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul) 
serão mantidos presencial-
mente. Serão mantidos os ser-
viços de segurança, limpeza, 
conservação, manutenção, 
obras e transporte. A portaria 
vale para todos os campus da 
universidade no Estado. 

Conforme a instituição o 
calendário acadêmico per-
manecerá inalterado,  Então, 
durante a próxima semana, 
as aulas permanecem 100% 
pelo ensino remoto ou EaD e 
as aulas práticas são autori-
zadas apenas para os cursos 

de graduação e de pós-gradu-
ação da área de saúde, ações 
e projetos de atendimento à 
saúde nas unidades, clínicas 
e hospitais e de atividades de 
pesquisa e inovação na UFMS.

Saúde 
Mesmo sendo uma das ati-

vidades elencadas pelo muni-
cípio como essenciais, a Cas-
sems (Caixa de Assistência 
dos Servidores do Mato Grosso 
do Sul) suspendeu no último 
sábado (20) o atendimento 
nas unidades ambulatoriais. 
As consultas eletivas serão 
remarcadas e a equipe en-
trará em contato para oferecer  
consultas de telemedicina. As 
unidades com os atendimentos 
suspensos são: Ciaps (Centro 
Integrado de Atenção Psicos-
social), Unidade Carandá, 
Clínica da Família e CMDA 
(Centro Médico e de Diagnós-
tico Avançado).

Concessionárias 
Todas as lojas de atendi-

mento da Águas Guariroba es-
tarão fechadas ao público na 
Capital durante a vigência do 
decreto municipal. Para não 
prejudicar a população, será 
reforçado o atendimento por 
telefone e WhatsApp. O contato 
pode ser feito pelos números 
0800 642 0115  (67) 9 9123-0008.

A concessionária de 
energia, Energisa, esclareceu 
que apenas a agência central 
vai funcionar com atendimento 
presencial. Mas o contato deve 
ser feito, preferencialmente, 
pelo site, aplicativo Energisa 
On ou por meio do WhatsApp 
(67) 99980-0698.

Central de Atendimento 
ao Cidadão é um dos 
serviços que vão  
parar nesta semana

Nilson Figueiredo/Arquivo OEMS
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Cidade tem 
19% de perdas, 
contra 38% da 
média nacional

Campo Grande é a 
capital do país com o 
menor índice de perdas

Supremo decide por manter investigações contra Tio Trutis

Rafael Ribeiro

Nesta segunda-feira (22), 
quando se comemora o Dia 
Mundial da Água, muito se 
fala sobre a importância de se 
guardar o bem natural mais es-
sencial à vida humana. Pudera, 
em meio à urbanização desen-
freada, se tornaram habituais 
notícias sobre racionamento e 
escassez no fornecimento nas 
grandes cidades. Em Campo 
Grande, contudo, o risco de a 
população sofrer alterações no 
fornecimento de água se torna 
mais difícil. Isso porque a ci-
dade tem apenas 19% na média 
de perdas de água, segundo o 
Instituto Trata Brasil, que mede 
os indiciativos de universali-
zação dos serviços hídricos à 
população. Trata-se da capital 
com o menor índice do país, que 
tem média nacional de 38%.

Segundo a Águas Guariroba, 
concessionária responsável 
pelo serviço na Capital, foi 
possível alcançar esta produ-
tividade por conta das ações 
voltadas a redução de perdas 
de água para garantir maior 
segurança operacional na pro-
dução de água para Campo 
Grande. Para chegar a esses 
índices, foram aplicadas novas 
tecnologias de monitoramento, 
abertura de novos poços, maior 
dinâmica para atendimento a 
reparos e um cronograma de 
revitalização da rede de água 
em setores da cidade.

Nos últimos meses, a con-

Por 3 votos a 1, a Primeira 
Turma do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) decidiu, na noite 
de sexta-feira (19), manter as 
investigações da Polícia Federal 
contra o deputado federal Lo-
ester Trutis (PSL) por forjar um 
atentado e portar ilegalmente 
armas de grosso calibre. O voto 
de minerva veio pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, que de-
cidiu acompanhar o relator do 

caso, ministro Dias Toffoli, defi-
nindo o placar. Antes, na quinta 
(18), Alexandre de Moraes já 
havia votado contra Trutis, que 
ganhou o voto favorável somente 
do ministro Marco Aurélio de 
Mello.

A ministra Rosa Weber se 
julgou impedida de votar porque 
é a presidente do inquérito. Ela 
determinou em novembro de 
2020 a deflagração da operação 

que cumpriu mandados de 
busca e apreensão e acabou 
prendendo Trutis por porte 
ilegal de arma de uso restrito, 
no caso um fuzil. No entanto, a 
ministra determinou a soltura 
do parlamentar sem pagamento 
de fiança pouco depois.

Com a decisão, o Supremo 
negou provimento ao pesselista 
e mantém o inquérito na corte e 
o trabalho de apuração da Po-

lícia Federal, que pode culminar 
no indiciamento de Trutis e 
seu assessor, Ciro Nogueira 
Fidelis, por comunicação falsa 
de crime, dano, porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito e 
disparo de arma de fogo.

Os votos de Toffoli, Moraes 
e Barroso se sustentam em ju-
risprudência do STF que veda 
a admissão de habeas corpus 
impetrado contra ato de um 

de seus ministros. O acórdão 
com a decisão final ainda será 
redigido e publicado. Trutis e 
Fidelis recorreram após Toffoli 
rejeitar um habeas corpus que 
pleiteava o trancamento das 
investigações sobre o suposto 
atentado a tiros contra o depu-
tado. Isso porque a PF concluiu 
que o ataque foi simulado pelo 
parlamentar. 

A defesa de Trutis ingressou 

com dois habeas corpus durante 
o recesso judiciário. Os pedidos 
acusavam agentes de produzir 
provas ilícitas. Além disso, plei-
teavam também a suspensão 
das investigações enquanto os 
HCs não fossem julgados. Trutis 
não fala com a imprensa, a quem 
acusa de ser imparcial quando 
se trata de seu nome. O Estado 
não conseguiu contato com seus 
advogados. (Rafael Ribeiro)

cessionária ativou dois novos 
poços para ampliar as ações 
de abastecimento em Campo 
Grande. Os novos poços, sendo 
um no bairro Pioneiros e outro 
no bairro Paulo Coelho Ma-
chado, ambos na região sul, 
foram projetados para ampliar 
os trabalhos de fornecimento 
de água na Capital. “A Capital 
é uma das cidades do Brasil 
com o melhor índice de atendi-
mento total de água, atingindo 
100% dos indicativos de uni-
versalização dos serviços de 
água, segundo o Ranking de 
Saneamento Básico de 2020 do 
Instituto Trata Brasil”, diz nota 
divulgada pela Águas.

Além da redução de perdas, 
Campo Grande lidera o ranking 
de novas ligações de água sobre 
ligações faltantes realizadas 
entre 2017 e 2018, atingindo 

também 100%. O indicador é 
referente ao número de liga-
ções atendidas para se atingir 
a universalização do serviço. A 
Águas Guariroba também atua 
no Programa Córrego Limpo, 
responsável pelo monitora-
mento da qualidade das águas 
superficiais do meio urbano. O 
programa engloba os córregos 
das nove microbacias de Campo 
Grande: Segredo, Cascudo, Ma-
racaju, Prosa, Sóter, Vendas, 
Bandeira, Portinho Pache, Ca-
baça, Bálsamo, Lagoa, Buriti, 
Imbiruçu, Serradinho, Lageado, 
Estribo, Poção, Botas, Pedre-
gulho, Coqueiro, São Julião, For-
miga e Rio Anhanduí.

“Já a disponibilidade de rede 
de esgoto conta com o índice de 
mais de 80% da cidade, sendo 
que 100% do que é coletado 
recebe tratamento adequado 

antes de voltar para o meio 
ambiente. Os avanços fazem 
parte das ações de melhoria 
realizadas pela Águas Guari-
roba, empresa da Aegea Sane-
amento, responsável pelos ser-
viços de captação, produção, 
tratamento e distribuição de 
água potável, assim como a 
coleta, tratamento e disposição 
final dos esgotos de Campo 
Grande”, completa a nota en-
viada pela concessionária.

Reserva hídrica
Ao todo, Campo Grande tem 

3.952 km de rede de abasteci-
mento de água. Mais de 34% 
da água vem da captação do 
Córrego Guariroba e, por meio 
de um potente sistema de bom-
beamento, viaja através das 
adutoras por mais de 30 km 
até chegar à estação de trata-
mento. O restante é captado do 
Córrego Lageado (16%) e de 
150 poços profundos – sendo 
dez deles do Aquífero Guarani 
(50%), a segunda maior re-
serva hídrica do mundo.

Para garantir a sustenta-

bilidade do uso dos recursos 
hídricos, as captações super-
ficiais (represas) e subter-
râneas (aquíferos) recebem 
cuidados ambientais e sani-
tários especiais. A água bruta 
captada nos córregos passa 
por várias etapas de trata-
mento antes de seguir para 
os reservatórios e abastecer a 
população. No nível estadual, 
de acordo com o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), 80% da popu-
lação tem água tratada. 

O biólogo José Sabino, estu-
dioso sobre peixes e rios, explica 
que Mato Grosso do Sul é pouco 
povoada em comparação com 
outros estados brasileiros e tem 
riqueza hídrica para atender su-
ficientemente as próximas gera-
ções. “Não chega a 3 milhões de 
habitantes e há boa reserva de 
água que é tratada e devolvida à 
natureza, não vamos enfrentar 
a escassez hídrica”, comentou. 

“Nosso Estado é muito rico 
em mananciais superficiais 
(rios, córregos) e subterrâneos 
(aquíferos como o Guarani), o 

que torna muito baixo o risco de 
escassez hídrica. Entretanto, o 
mau uso dos mananciais pode 
por em risco estes cursos, como 
quando, por exemplo, proprie-
dades a montante dos mesmos 
praticam usos que degradam 
o solo e carreiam sedimentos 
para dentro dos rios, assore-
ando o mesmo e diminuindo 
a possibilidade de exploração 
do manancial. Além disso, 
efluentes industriais não tra-
tados podem comprometer a 
qualidade da água nas bacias 
em que são lançados, tornando 
impossível o uso do mesmo. Por 
isso sempre pedimos a cons-
cientização”, afirmou.

Neste Dia Mundial da Água, 
Sabino pede a atenção da popu-
lação aos mananciais do Estado. 
“Olhe para os nossos rios, pen-
sando como ambientes cheios 
de vida; Não somente como 
fonte da água que retiramos, 
consumimos e devolvemos para 
o esgoto, os nossos rios são 
ricos, guardam rica diversidade 
e garantem a água que não vai 
faltar”, completou.

Nosso Estado é muito rico em 
mananciais superficiais (rios, 
córregos) e subterrâneos (aquíferos 
como o Guarani), o que torna muito 
baixo o risco de escassez hídrica
José Sabino, biólogo 

Córrego Prosa nasce próximo do 
Parque dos Poderes, recebendo 
na altura do Parque das 
Nações Indígenas as águas 
dos córregos Revellieu e Sóter

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             
Var(%)
Comercial R$ 5,482    R$ 5,484               -1,5%
Turismo R$ 5,487    R$ 5,663             -1,11%
Euro R$ 6,522    R$ 6,524             -1,65%
Libra Esterlina        R$ 7,584    R$ 7,586              -2,17%

 

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 307,82
BOVESPA (SP): 116.221,58 +1.386,15 (1,21%)  

 

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 

17/03         0,3715
18/03              0,3715
19/03              0,3715
20/03              0,3715
21/03              0,3715
22/03              0,3715
23/03             0,3715
24/03              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
17/03            0,5000
18/03            0,5000
19/03            0,5000
20/03            0,5000
21/03            0,5000
22/03            0,5000
23/03            0,5000
24/03            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  22° 33º

São Paulo 19º 31°

Brasília 18º 28º

Rio de Janeiro 20º  34º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     22°   33°
Dourados       24°   35°
Corumbá                  24°             35°
Maracaju                    24°              36°
Ponta Porã                23°            33°
Três Lagoas       24°   35°
Mundo Novo              25°   36°

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.: 41% máx.: 85%

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              

Março de 2021
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Mais pandemia

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Mato Grosso do Sul

Contrários à paralisação, federação e clubes se reúnem nesta segunda-feira para discutir medidas

País tem maior média móvel de 
mortes dos países-sede da F1

Vasco aposta em reforços para desencantar 

Decreto interrompe o Potiguar por 15 dias

Futebol na Capital vai parar e FFMS marca 
reunião para definir rumos do torneio local

Operário treina em 
busca de sua primeira 
vítória no ano

Valentin Manieri

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

CLASSIFICAÇÃO - Campeonato Carioca

       TIME                 PG   J   V   E  D GP GC SG
  1 Flamengo 9 4 3 0 1 7 2 5 
  2 Volta Redonda 7 3 2 1 0 4 2 2 
  3 Portuguesa-RJ 6 3 2 0 1 4 1 3 
  4 Botafogo 5 3 1 2 0 3 0 3 
  5 Boavista 5 3 1 2 0 3 1 2 
  6 Bangu 4 3 1 1 1 1 2 -1 
  7 Resende 4 4 1 1 2 3 8 -5 
  8 Fluminense  3 3 1 0 2 2 5 -3 
  9 Madureira 3 3 0 3 0 2 2 0 
10 Nova iguaçu 2 3 0 2 1 2 3 -1 
11 Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2 
12 Macaé 1 3 0 1 2 1 4 -3 

Taça Guanabara

4ª RODADA

Fonte: Globo Esporte

20 DE MARÇO – SÁBADO

20 DE MARÇO – SÁBADO

14H00/MS 
Volta Redonda x Macaé
RAULINO DE OLIVEIRA   

14H00/MS 
Madureira x Portuguesa-RJ

CONSELHEIRO GALVÃO    

20H05/MS 
Bangu x Fluminense

SÃO JANUÁRIO  

17H00/MS 
Vasco x Botafogo
SÃO JANUÁRIO  

16H00/MS 
Boavista 

x Nova Iguaçu
BACAXÁ    

CAMPEONATO
CARIOCA Grupo principal

Lincoln Chaves
TV  Brasil

Mais um torneio estadual 
está interrompido em razão do 
avanço da pandemia do novo 
coronavírus. Na sexta-feira 
(19), a Federação Norte-Rio-
Grandense de Futebol (FNF) 
confirmou a paralisação do 
Campeonato Potiguar em 
razão do decreto editado pelo 
governo estadual no dia ante-
rior, com validade a partir do 
sábado, que suspende ativi-
dades não essenciais pelos 
próximos 15 dias.

Segundo o Regula RN, que 
informa a situação dos leitos 
de unidade de terapia inten-
siva (UTI) no Rio Grande do 

Norte, mais de 91% das vagas 
em leitos críticos estão ocu-
padas e há somente nove dis-
poníveis. Nos leitos clínicos, a 
taxa de ocupação é de quase 
80%. O Estado tem pelo menos 
quatro mil mortes pela COVID-
19. Conforme o Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde potiguar, 63 cidades 
relataram dificuldade para 
comprar oxigênio e 13 ale-
garam que o estoque atual é 
insuficiente.

Em entrevista coletiva na 
sexta, o presidente da FNF, 
José Vanildo, reclamou da 
proibição ao futebol. “Não há 
um fato que justifique isso, 
pois já não temos público [nos 
estádios]. Hoje [sexta], recebi 

uma ligação do secretário [de 
Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier], sobre a decisão de sus-
pender o campeonato. Comecei 
a imaginar a dor dos clubes”, 
disse o dirigente. “A dos times 
pequenos é insanável. É co-
locar os clubes na insolvência, 
até na impossibilidade de con-
tinuar [o Estadual]. Não são 
só 15 dias. São mais 90 dias 
de contratos, que terão que ser 
reformulados”, argumentou.

Pelo menos nove partidas 
que estavam previstas para 
ocorrer neste domingo (21) 
terão de ser remarcadas. A 
competição tem quatro rodadas 
disputadas e é liderada pelo 
América-RN, com 10 pontos, 
com o ABC em segundo, com 

7 pontos. Dos oito clubes que 
participam do Campeonato 
Potiguar, somente os dois pri-
meiros colocados têm outros 
compromissos no ano. Ambos 
são os representantes do Rio 
Grande do Norte na Série D do 
Campeonato Brasileiro e jogam 
também a Copa do Brasil. O Al-
vinegro disputa, ainda, a Copa 
do Nordeste.

“E os outros clubes? Como 
pagarão mais duas folhas de 
pagamento? A maioria terá 
que dispensar os jogadores 
e o campeonato pode parar”, 
disse o presidente do América, 
Ricardo Valério, também pre-
sente na entrevista, assim 
como dirigentes de ABC, Pal-
meira e Santa Cruz-RN.

Alex Nantes

O jogo entre Operário e 
Aquidauanense deste domingo 
(21), no Morenão, está man-
tido, já que o decreto começará 
a valer a partir de segunda-
-feira. Será a última partida 
válida pelo Campeonato Sul-
-Mato-Grossense de futebol 
neste mês em Campo Grande.

A partida será às 15h e vai 
ser transmitida pela TV Mo-
rena. Perguntado, o vice-pre-
sidente da FFMS (Federação 
de Futebol de Mato Grosso 
do Sul), Marco Tavares, con-
firmou que houve um acordo 
com o governo para que o 
jogo pudesse ser realizado, em 
razão do decreto estadual que 
determina que serviços não 
essenciais devem funcionar 
apenas até as 16h durante os 
fins de semana. 

Segundo Tavares, a enti-
dade irá se reunir nesta se-
gunda, com os  presidentes 
dos clubes da Série A do Cam-
peonato Sul-Mato-Grossense, 
para definir uma nova tabela 
em função dos jogos que iriam 
acontecer na Capital. “Vamos 
refazer a tabela até o dia 5 de 

abril, já que o decreto termina 
no dia 28 e pode ser que seja 
prorrogado, então para não ter 
um novo susto, vamos mexer 
em todos os jogos daquela 
semana ”, afirmou o dirigente, 
que diz ser favorável à mu-
dança das partidas que iriam 
acontecer em Campo Grande 
para o interior. 

Ainda conforme Marco Ta-
vares, a equipe irá se reunir 
novamente a partir da oitava 
rodada, que está prevista para 
acontecer no dia 7 de abril a 
fim de avaliar a situação do 
decreto e se terá de realocar 
novamente os jogos para ou-
tros lugares. 

“Onde se concentra maior 
número de pessoas, no es-
tádio de futebol ou em um 
shopping? O campeonato não 
vai parar! Ele está mantido e 
vai continuar no interior se 
for preciso”, disse o dirigente, 
que é contra a paralisação do 
Estadual neste momento. 

A Prefeitura de Campo 
Grande publicou na sexta-
-feira (19) um novo decreto 
com medidas mais rígidas que 
passam a valer a partir desta 
segunda-feira (22) até 28 de 

março. 
Segundo nota emitida pelo 

site da prefeitura, as medidas 
são para tentar frear o avanço 
da COVID-19 na cidade. No 
total, apenas serviços con-
siderados essenciais estarão 
liberados para funcionamento 
durante os sete dias. 

Funesp sugere jogos em outras cidades
O diretor-presidente da 

Funesp (Fundação Municipal 
de Esportes), Rodrigo Terra, 
afirma que o Estádio Jacques 
da Luz estará fechado durante 
o decreto, mas que, em relação 
ao Morenão, a fundação não é 
responsável pelo fechamento, 
por conta de ser um espaço da 
esfera federal.

 “Não vamos fechar o Mo-
renão porque é um espaço da 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul) e não 
de nossa responsabilidade, 
mas a federação [FFMS] não 
poderá realizar os jogos no 
estádio durante o período que 
abrange o decreto por não 
ser uma atividade essencial”, 
afirmou Rodrigo, que aconse-
lhou a FFMS a adiar ou mudar 
os locais das partidas. 

UOL/Folhapress

Ainda sem vencer na tempo-
rada de 2021, mas aliviado pela 
recente classificação na Copa do 
Brasil, o Vasco tenta romper o 
jejum em duelo com o Botafogo 
às 17h  (MS) deste domingo (21), 
pela quarta rodada do Campe-
onato Carioca. 

Até aqui, os vascaínos so-
maram uma derrota e dois em-
pates, além do 1 a 1 com a 
Caldense na quinta (18), que 
garantiu a ida à segunda fase 
do mata-mata nacional. Serviu 
de alento na partida, além da 
vaga e da premiação recebida, 
a atuação dos reforços Zeca e 
Marquinhos Gabriel.

O lateral fez a estreia com a 
camisa da equipe de São Januário 
no duelo com a Caldense e foi o 
jogador com mais passes certos, 
com 51 dos 55 toques realizados, 
segundo dados do Footstats, site 
especializado em estatísticas. 
Além disso, foi o jogador de linha 
com mais posse de bola.

Já o meia, que foi titular pela 
primeira vez, se tornou o herói 
da classificação. Marquinhos foi 

o autor do gol do Vasco ainda no 
primeiro tempo, abriu o placar 
que se tornou essencial para que 
a delegação voltasse ao Rio de 
Janeiro com a vaga.

Os dois jogadores ainda 
buscam a forma física ideal e, 
por isso, foram substituídos no 
segundo tempo da partida. No 
entanto, o tempo em campo foi o 

bastante para gerar expectativa 
de que a equipe conquiste sua 
primeira vitória justamente di-
ante de um rival que está invicto 
na temporada.

O Botafogo vem de dois em-
pates e duas vitórias, sendo a 
mais recente uma goleada por 5 
a 0 sobre o Moto Club, também 
pela Copa do Brasil. Apesar do 

embalo e do momento do rival, 
o time alvinegro projeta um jogo 
duro, segundo o volante Matheus 
Frizzo, recém-contratado. “Fico 
ansioso por ser meu primeiro 
clássico. Botafogo tem que jogar 
aguerrido, buscando a vitória o 
tempo todo. É muito importante 
essa vitória para o nosso campe-
onato”, disse.

Luciano Trindade
Folhapress

A uma semana da reali-
zação do GP do Bahrein, 
no próximo domingo (28), 
que marca a abertura da 
temporada 2021 da F1, os 22 
países que sediarão as cor-
ridas apresentam diferentes 
cenários no enfrentamento 
da pandemia do novo coro-
navírus. O mais grave é o do 
Brasil.

O país registrou na quinta 
(18) média móvel de 2.096 
mortes nos últimos sete dias. 
No mundo, o número total 
nesse período foi de 8.624 
mortes. Ou seja, o Brasil cor-
responde a 23% das vítimas 
de morte por COVID-19 no pla-
neta, embora tenha somente 
2,7% da população mundial.

De cada quatro pessoas 
que morreram em decor-
rência da doença no mundo, 
nesta semana, uma estava 
no Brasil. O país chegou na 
quinta a um total de 287.795 
mortes, somente atrás dos 
EUA, com 539.320. Nação 
com 39 mil habitantes, Mô-
naco é atualmente o local 
com menos mortes no geral: 
27.

Entre os países-sede da 
categoria, a Austrália apre-
sentou no mesmo período 
a melhor média móvel dos 
últimos sete dias, sem regis-
tro de mortes. Os dados do 
mundo são contabilizados 
pela Universidade Johns 
Hopkins (EUA). 

Com 11.787.600 casos 
da doença registrados no 
território brasileiro, o país 
também é o segundo com 
mais infectados, atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
que registraram pelo menos 
29,6 milhões no total. Nova-
mente Mônaco tem o menor 
número, com cerca de 2 mil 
casos.

De acordo com o calen-
dário da F1, as corridas no 
Brasil e nos EUA estão pre-
vistas para a parte final desta 
temporada, com a prova no 
circuito de Austin marcada 

para 24 de outubro e a etapa 
em São Paulo para o dia 7 de 
novembro.

Em 2020, país foi excluído
Em 2020, os dois países, 

assim como Austrália, Vietnã, 
China, Holanda, Mônaco, 
França, Japão, México, Azer-
baijão, Canadá e Singapura, 
acabaram excluídos do Mun-
dial em razão da pandemia.

Para cumprir 17 etapas, 
alguns países sediaram duas 
provas. Foi assim na Áustria, 
no Reino Unido e no Bahrein. 
Neste ano, a categoria prevê 
ao todo 23 grandes prêmios 
e somente a Itália será visi-
tada duas vezes, uma no dia 
18 de abril, corrida batizada 
de GP Emília-Romanha, e 
outra no dia 12 de setembro, 
o GP de Monza.

A Liberty Media, grupo 
americano que controla a 
F1, não descarta novas mu-
danças na programação. 
Isso já ocorreu na pré-
temporada, transferida da 
Austrália para o Bahrein 
em razão das restrições do 
governo australiano para 
conter a disseminação da 
COVID-19.

Embora tenha tido a sua 
etapa adiada para a parte 
final da temporada, no dia 21 
de novembro, a Austrália é o 
segundo país entre os 22 que 
receberão a categoria com 
menos casos de contami-
nação (cerca de 29 mil), além 
de ser o quarto com menos 
mortes no geral, 909. O que 
obrigou à transferência no 
calendário foi justamente 
a rigidez do governo aus-
traliano para conter a pan-
demia, uma vez que exige 
uma quarentena de 14 dias 
para todos que chegam ao 
país, o que teria um impacto 
na sequência da temporada 
da F1.

Os diferentes cenários en-
contrados nos países-sede 
serão analisados pela Lib-
erty para definir junto aos 
governos locais a possibili-
dade de as corridas terem ou 
não público.

Comercial segue sem ganhar no Estadual
O Comercial recebeu o Costa 

Rica e perdeu por 1 a 0, sexta-
-feira (19), no Morenão. É o 
terceiro jogo do Colorado sem 
vitória; nas outras duas par-
tidas o time empatou, contra 

União ABC e o Serc, ambas 
por 1 a 1. 

O líder do Grupo B marcou 
o único gol do jogo aos 40 
minutos do primeiro tempo, 
com Pedrinho, de falta perto 
da área. Com a vitória, o Crec 

se mantém na liderança com 
10 pontos. 

Na manhã de sábado (20), 
em Chapadão do Sul, a Serc fez 
3 a 0 sobre o Três Lagoas. Os 
gols saíram no segundo tempo 
com Marcos (2) e Gustavo. 
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Morte no surfe - Katherine Diaz, de 22 anos, morreu na sexta-
feira (19) após ser atingida por um raio durante um treinamento que 
fazia na praia de El Tunco, no Oceano Pacífico, em El Salvador. Segundo 
a imprensa local, Diaz foi atingida pelo raio ao emergir na água, por 
conta da tempestade que se formava no momento. Katherine era uma 
das promessas do esporte no país da América Central. Mesmo aos 22 
anos, ela já fazia parte da seleção salvadorenha da modalidade e estava 
em preparação para o Campeonato Mundial de Surfe. (UOL/Folhapress)

 Lateral do tetra com a seleção brasileira em 1994, 
Branco, 56, foi entubado três dias após ter sido internado 
com COVID-19 em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, 
informou a própria instituição na sexta-feira (19). Branco 
atualmente comanda as categorias de base da seleção 
brasileira e integrou a delegação que viajou para o Recife 
para uma etapa de preparação no centro de treinamento 
do Retrô Futebol Clube no início do mês. Na terça (17), a 
CBF informou que o estado de saúde do ex-jogador era 
bom. No entanto, o hospital afirmou, em seu boletim médico 
mais recente, que, no momento da internação, o ex-jogador 
apresentava quadro grave de acometimento pulmonar. Com 
piora clínica, acabou entubado na quinta (18). “No momento, 
encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização 
contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está 
evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há 
previsão de quando vai poder respirar por meios próprios”, 
disse o hospital, em nota. (Folhapress)

Definida a semifinal da Superliga  Feminina de Vôlei 20/21, a 
Confederação Brasileira de Voleibol (CVB) divulgou na noite de 
sexta-feira (19) a tabela da semifinal da competição. A disputa 
terá início no dia 26 deste mês, com o duelo entre Osasco São 
Cristóvão Saúde (SP) e Dentil/Praia Clube (MG), e, na sequência, 
entre Itambé/Minas (MG) e Sesi Vôlei Bauru (SP). Toda a fase 
será realizada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em 
Saquarema (RJ). A sequência da semifinal será no dia 28 e, 
caso haja necessidade de um terceiro jogo, acontecerá no dia 30.  
Três semifinalistas definiram sua classificação em dois jogos 
e um último apenas no terceiro e decisivo confronto. O Osasco 
São Cristóvão Saúde passou pelo Curitiba Vôlei (PR), o Itambé/
Minas superou o Brasília Vôlei (DF) e o Dentil/Praia Clube levou 
a melhor contra o São Paulo/Barueri (SP) por 2 jogos a 0. Já o 
Sesi Vôlei Bauru superou o Sesc RJ Flamengo no último duelo, 
no tie-break. (Da CBV)

Branco tem piora e é entubado no Rio

CBV divulga tabela da semifinal feminina

7h30
BandSports - Italiano: Verona x 
Atalanta

8h
ESPN BR - Escocês: Celtic x 
Rangers FC
SporTV2 - Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia Feminino

8h30
FOX Sports - Belga: Brugge x 
Royal Antwerp

9h
Star Hits - Espanhol: Getafe x 
Elche

9h30
ESPN -  Holandês: AZ Alkmaar 
x PSV

10h30
Band - Alemão: Hertha Berlin x 
Bayer Leverkusen

11h
ESPN BR - Inglês: West Ham x 
Arsenal
FOX Sports - Espanhol: Valência 
x Granada
Star Hits - Espanhol: Villarreal 
x Cádiz

13h
Band -  Italiano: Fiorentina x 
Milan
TV Cultura - LBF: LSB X Ituano

13h30
ESPN BR - Espanhol: Atlético de 
Madrid x Alaves

14h30
SporTV e Premiere - 
Campeonato Mineiro: América x 
Cruzeiro

15h
Globo - Sul-Mato-Grossense: 
Operário x Aquidauanense 
SporTV2 e Premiere - 
Pernambucano: Náutico x Vera 
Cruz
FOX Sports - NASCAR Cup 
Series: Etapa de Atlanta

15h45
BandSports - Italiano: Roma x 
Napoli

16h
ESPN BR - Espanhol: Real 
Sociedad x Barcelona
ESPN - Português: Braga x 
Benfica 

18h
ESPN - NHL: Vegas Golden 
Knights x Los Angeles Kings

18h45
Band e BandSports - 
Libertadores Feminina: 
Ferroviária x América de Cali
Premiere - Gaúcho: Novo 
Hamburgo x Internacional

20h
FOX Sports - Copa da Liga 
Argentina: Boca Juniors x 
Talleres

Veja na TV Às 10h, no SporTV2, Taubaté x América/Montes 
Claros, pela Superliga de Vôlei Masculino

Matheus Gentil/Maxxsports 

Fonte: Esporte e Mídia

esportes

Libertadores

Mata-mata europeu

Sochor fala em 
levar um pouco 
de felicidade 
aos que sofrem 
com a COVID-19

Jogadora de MS busca título em meio ao ‘caos’

Alex Nantes

A atacante sul-mato-gros-
sense Patrícia Sochor bateu na 
trave com o Santos em 2018, 
quando ficou com o vice, e agora 
sonha com o título da Copa Li-
bertadores Feminina 2020 junto 
com a Ferroviária-SP. A final 
será neste domingo (21), às 
18h45 (de MS), diante do Amé-
rica de Cali-COL, no Estádio 
José Amalfitani, em Buenos 
Aires, na Argentina. 

Para a ida ao campeonato, os 
times brasileiros enfrentaram 
problemas, já que a Argentina 
estava fechada para voos que 
saíam do Brasil, em razão do 
alto número de casos e mortes 
causados pelo novo coronavírus. 
O país, que diariamente bate 
recordes nos números da pan-
demia, teve diversas compe-
tições paralisadas, mas para 
Sochor o esporte ainda pode 
levar felicidade e esperança aos 
brasileiros. 

“Nós temos consciência de 
que o mundo está um caos com 
a COVID-19, mas se podemos 

Lincoln Chaves
 TV Brasil

Três jogadoras brasileiras 
estarão envolvidas com 
as quartas de final da edi-
ção 2020/2021 da Liga dos 
Campeões da Europa femi-
nina. Os confrontos foram 
definidos por sorteio. O Paris 
Saint-Germain (França), das 
volantes Formiga e Luana, 
tem pela frente um clássico 
francês diante do Lyon, maior 
vencedor da competição, com 

sete títulos, e atual pentacam-
peão europeu. Já o Barce-
lona (Espanha), da atacante 
Giovana Queiroz, encara o 
Manchester City (Inglaterra). 
Os vencedores dos confrontos 
se enfrentam em uma das 
semifinais.

Nos outros duelos pelas 
quartas de final, o Wolfsburg 
(Alemanha) mede forças 
com o Chelsea (Inglaterra) 
e o Bayern de Munique (Ale-
manha) enfrenta o Rosengard 

(Suécia). Os jogos de ida serão 
na próxima quarta-feira (24) 
e os de volta no dia 31. Lyon, 
City, Wolfsburg e Rosengard 
fazem a segunda partida em 
casa.

As semifinais estão agen-
dadas para os dias 24 e 25 
de abril (ida) e 1 e 2 de maio 
(volta). A decisão será em 16 
de maio no estádio Gamla Ul-
levi, em Gotemburgo (Suécia). 
Na edição passada, o Lyon 
levou o quinto título seguido 
ao derrotar o Wolfsburg por 

3 a 1 na decisão, disputada 
no estádio Anoeta, em San 
Sebastián (Espanha).

A última jogadora brasileira 
a vencer a Champions Femi-
nina foi a hoje ex-lateral 
Rosana, campeã pelo Lyon em 
2012. Antes dela, as atacantes 
Marta (2004, pelo Umea, da 
Suécia) e Cristiane (2005, 
pelo Turbine Potsdam, da 
Alemanha) ganharam o mais 
importante torneio de clubes 
do futebol europeu entre as 
mulheres.

levar um pouco de felicidade 
para nossos familiares, para 
pessoas que estão sofrendo com 
a perda de alguém querido, isso 
nos deixará muito feliz”, fala a 
sul-mato-grossense de 26 anos. 
Porém, reforça que as pessoas 
devem continuar com os cui-
dados de isolamento para que 
tudo passe o mais rápido pos-
sível

Ela relata que as Guerreiras 
Grenás cresceram como uma 
equipe durante cada partida 
e com muita força para su-
perar as adversidades. Sochor 
ainda disse que o time fez “mi-
lagre” quando passou da fase 
de grupo para as quartas de 
final, na qual teve de ganhar 
por uma diferença de quatro 
gols do Universidad e torcer 
para o Libertad empatar contra 
o Peñarol. “Chegamos aqui e 
não foi à toa, passamos por 
uma quase desclassificação na 
primeira fase e quando ninguém 
mais acreditava, hoje acorda e 
vê que a Ferroviária está mais 
uma vez na final da liberta-
dores”, pontuou a jogadora que 
espera um jogo difícil. 

A Locomotiva não teve uma 
boa estreia na competição e 
perdeu de goleada por 4 a 0 
para o Sportivo Limpeño, do Pa-
raguai. Soube se reinventar na 
competição e conseguiu avançar 
de fase. Nas quartas de final, o 
time derrotou o River Plate, da 
Argentina, por 1 a 0, e pegou o 
Universidad de Chile, na semi-
final, que terminou a partida 

empatada e foi para os pênaltis, 
em que venceu por 7 a 6

O América de Cali derrotou 
o Corinthians na semifinal, nos 
pênaltis, por 4 a 3. O Timão, 
atual campeão da Libertadores, 

havia vencido todas as partidas, 
com um saldo de 35 gols em 
cinco partidas, e perdeu apenas 
para as colombianas.

Patrícia analisou a adver-
sária da decisão. “Sabemos 

que é uma equipe difícil de se 
fazer gols, elas podem ficar ‘co-
zinhando’ no gol ou usar outra 
estratégia.” A atacante ainda 
acrescentou que a Ferroviária 
deve estar focada para fazer 

aquilo que for necessário du-
rante os 90 minutos e que vão 
acreditar na vitória até o fim.  
SERVIÇO: A partida será transmitida 
ao vivo por Band, BandSports, 
Conmebol TV e pelo Facebook.

Campeã Lyon será rival do PSG de Formiga e Luana

Stumpy Vision/Reprodução

Patricia Sochor/Getty Images

Patrícia Sochor, de faixa 
na cabeça, comemora a 
classificação nos pênaltis
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Montante 
engloba todos 
os segmentos 
trabalhistas

Com perdas causadas pela 
pandemia, setor de eventos 
sociais busca se reinventar 
para driblar os prejuízos

Ainda conforme o 
decreto, no Shopping 
Bosque dos Ipês somente 
a Americanas irá 
funcionar, com acesso 
pela entrada do Fácil 
e limite máximo de 
40% da capacidade 
de atendimento. De 
segunda a sexta-feira 
(22 a 26 de março) o 
horário será das 11 às 
20h e sábado e domingo 
(27 e 28), das 11h às 16h.

Já lojas, quiosques, 
operações de mall e 

de área externa não 
estarão abertos ao 
público.

O Shopping Campo 
Grande informa que 
todas as atividades 
estão autorizadas a 
operar por delivery, 
drive-thru e pegue e 
leve. De segunda a sexta, 
das 10h às 20h, e sábado 
e domingo, das 10h às 
16h. Até o fechamento 
desta edição, o Shopping 
Norte Sul Plaza não se 
pronunciou.

Saiba como fica o funcionamento 
dos shoppings durante o período

Setor de bares e 
restaurantes deve ser 
um com maior número 
de pessoas paradas
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Muitos eventos foram 
adiados no ano passado 
em razão da pandemia, 
ocasionando muitos preju-
ízos para alguns buffets de 
Campo Grande. Cada um 
com sua particularidade. 
No entanto, neste ano as 
empresas estão se rein-
ventando, principalmente 
em eventos sociais, para 
que possam continuar as 
atividades e recuperar o 
que foi perdido.

“As comemorações não 
param, as pessoas querem 
e vão celebrar. Mas, no 
momento, os profissionais 
de eventos sociais estão 
oferecendo novas alterna-
tivas para que os momentos 
especiais não passem em 
branco”, explica Diane 
Zaoni, uma das represen-
tantes do Movimento Or-
ganizado dos Profissionais 
de Eventos de Mato Grosso 
do Sul (MOPE), criado em 
março de 2020, com o in-
tuito de auxiliar as pessoas 
que estavam vivendo a rea-
lidade da pandemia.

Renovação
No Buffet La Zuca, a pro-

prietária Maria Luiza Sperb 
relata que, a partir do dia 20 
de março, mais de 50 eventos 
foram remarcados. Com isso, 
o prejuízo chegou a 80%.

“A maioria que des-
marcou é casamento e isso 
envolve família, pessoas 
mais velhas, viagens. A difi-
culdade tem sido imensa em 
todos os aspectos e também 
preenchendo datas que se-
riam vendidas durante o 
ano de 2021. Achamos que 
a vacina, que já está acon-
tecendo, vai aos poucos 
fazer com que o nosso setor 
possa recomeçar normal-
mente”, destaca.

Para se reinventar, a em-
presa optou por oferecer 
espaços fora do salão de 
festas, que chama a atenção 
por ser um ambiente bem 
arborizado e rústico. 

Um exemplo é a capela 
separada do salão, com as 
laterais abertas, que sai por 
um valor mais em conta aos 
clientes com capacidade de 
50 convidados. 

“Aconteceram alguns 
casamentos muito bonitos 
e diferentes. Pretendemos 
continuar com essa ideia”, 
acrescenta.

No Buffet Lá no Jardim 
não foi diferente. Foram re-
marcados cerca de 25 eventos 
para este ano por conta da 
pandemia, causando preju-
ízos que a responsável pre-
fere até não relatar. 

A empresa optou por 
oferecer diversidades aos 
clientes, como, por exemplo, 
massas diferentes, sem 
glúten e integrais, risotos 
pré-prontos e molhos di-
versos. Além de estar tra-
balhando com delivery.

Já no Buffet Yotedy, a 
responsável Maria Adelaide 
acredita que vai retomar o 
crescimento do local nos 
próximos cinco anos. “Ainda 
está muito distante a possi-
bilidade de recuperação. 
Creio que será gradativo e 
lento o retorno dos eventos. 
Acredito que teremos um 
retrocesso de crescimento 
nos próximos 5 anos, para 
retornar ao normal”, avalia 
Maria Adelaide.

Ainda de acordo com 
ela, todos os eventos de 
2020 foram transferidos 
para 2021 e os deste ano 
estão sofrendo mais adia-
mentos, sendo remarcados 
para 2022.

Celebração
A celebrante Flávia Melo, 

que trabalha com casa-
mentos desde 2017, conta 
que, aproximadamente, dez 
casamentos foram adiados 
para este ano.

Em abril do ano pas-
sado, um mês depois de 
começar a pandemia, a pro-
fissional conta que uma 
noiva adaptou toda a sala 
da cerimônia para que o 
casamento fosse realizado 
por meio de vídeo.

“Adequaram a sala com 
todos os equipamentos pos-
síveis, como notebook, câ-
mera e tablet para conse-
guir filmar por Skype com 
a equipe de vídeo. Eu fiz 
por meio de Facetime toda 
a cerimônia. 

Nesse caso específico 
que foi tudo on-line, em que 
não cheguei perto deles, foi 
ainda mais emocionante pelo 
momento que estávamos vi-
vendo. Eu não perdi absolu-
tamente nada de emoção.  Foi 
muito incrível”, acrescenta.  
Logo depois desse episódio, 
Flávia diz que decidiu re-
formular sua marca, desen-
volver um site e tentar con-
tato com novos fornecedores.

Outra inovação que ela 
criou para o grande mo-
mento foi entregar aos 
noivos um envelope per-
sonalizado, para que eles 
escrevessem as frustrações 
de ter o casamento adiado 
e as expectativas para o 
grande dia. A regra é ler 
somente no dia do casa-
mento, como uma espécie 
de “cápsula do tempo”.

“As pessoas estão op-
tando por celebrações mais 
intimistas, mini-weddings 
[casamento] com poucos 
convidados. E aí acabam 
focando mais no que real-
mente é fundamental. Acho 
que como as festas tiveram 
de ser reduzidas, os ca-
sais estão preferindo que 
as cerimônias sejam mais 
especiais e tenho recebido 
uma procura bem grande 
de orçamentos e fechando 
novos casamentos”, fina-
liza. (IC)

Izabela Cavalcanti

Cerca de 212 mil traba-
lhadores formais de Campo 
Grande devem ficar sem tra-
balhar entre os dias 22 e 28 
de março, período de an-
tecipação dos feriados mu-
nicipais. A estimativa é do 
Instituto de Pesquisa e De-
senvolvimento da Fecomércio 
MS (IPF-MS), com base nos 
dados do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

“Do total de trabalhadores 
computados que são conside-
rados formais e considerando 
todos os segmentos, temos 
que mais ou menos 212 mil 
trabalhadores deverão ficar 
em casa durante esse período 
de vigência do decreto. Vale 
ressaltar que é uma estima-
tiva”, explica a economista do 
IPF-MS, Daniela Dias.

Ainda conforme a profis-
sional, levando em conta a 
Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas, versão 
2.0 (CNAE 2.0), a totalidade 
da representatividade de todos 
os segmentos seria de 276.070 
trabalhadores. Desse mon-
tante, foram retirados os esta-
belecimentos que podem ficar 
abertos e aquelas pessoas que 
potencialmente vão estar tra-
balhando, sobrando a margem 
dos 200 mil que deverão ficar 
em suas residências.

O número é referente aos 
funcionários de carteira as-
sinada que trabalham em em-
presas que não foram citadas 
no decreto, ou seja, consi-
deradas não essenciais. No 
entanto, pode variar depen-
dendo de cada local. “Esse nú-
mero pode ter variação. Tem 
a questão de revezamento, 
da rotatividade, do quanti-
tativo de colaboradores que 
realmente eles considerarão 
nesse período. Então, consi-
derando todo esse cenário em 
que nós teremos uma menor 
demanda, a gente pode chegar 
até um número bem próximo 
dos 220 mil”, acrescenta.

Entenda 
Para tentar conter o 

avanço do novo coronavírus 
(COVID-19) ficou decidido que 
os feriados municipais de 13 

de junho e 26 de agosto, de 
2021 e 2022, serão adiantados 
para os dias 22, 23, 24 e 25 de 
março. Porém, ficam restritas 
diversas atividades do dia 
22 a 28 de março. As deci-
sões constam no Decreto nº 
14.683/2021, publicado no Di-
ário Oficial de Campo Grande 
(Diogrande), na última sexta-
-feira (19).

Foram liberados 35 ser-
viços essenciais neste pe-
ríodo, respeitando as regras 
de biossegurança e com limite 
máximo de lotação de 40% da 
capacidade total permitida, 
como supermercados (sem 
consumo no local), postos de 
combustíveis, serviço de ho-
telaria, farmácias, hospitais, 
entre outros. Além disso, no 
setor de bares e restaurantes 
estão autorizados entrega, 
drive-thru e pegue e leve.

Universo

Buffets estão 
buscando alternativas 
para driblar a crise 
instalada 
com a pandemia 

Capital

Economia

“Feriadão” deve deixar 212 mil 
trabalhadores de Campo Grande 
paralisados por uma semana
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Terenos

Baixo carbono

Agropecuária abre 
empreendimento 
em Terenos para
60 mil cabeças
de bovinos

Celeiro da 
pecuária, MS 
atrai grandes 
confinamentos

MS é o 3º em produção sustentável

Confinamento garante 
oferta de bovinos
o ano todo para a 
indústria frigorifica
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Izabela Cavalcanti

A empresa M.F.G. Agro-
pecuária instalou recente-
mente em Terenos um con-
finamento para engorda de 
animais com capacidade para 
60 mil cabeças. O planeja-
mento para a abertura foi 
realizado em torno de seis 
meses e agora a expectativa 
é de que chegue a cerca de 80 
pecuaristas. 

O empreendimento também 
tem uma equipe de origina-
dores, que são pessoas que 
vão até a fazenda apresentar 
a atividade.

Para o diretor da M.F.G. 
Agropecuária, Arnaldo Eijsink, 
Mato Grosso do Sul foi esco-
lhido por ser um Estado de 
destaque em se tratando do 
setor de agro.

“Chegamos aqui a este Es-
tado importante de pecuária 

em nível nacional para ofe-
recer a todos os pecuaristas a 
oportunidade de eles trazerem 
os animais até nós e, com 
nossa tecnologia e inovação, 
engordar esses animais e fazer 
o acabamento que hoje o mer-
cado busca”, ressalta.

Além disso, com a chegada 
do boitel em Terenos, cerca de 

55 empregos diretos podem 
ser gerados.

Confinamento
O período máximo em que 

o animal fica confinado é 
de, aproximadamente, 100 
dias, tendo a Marfrig, de 
Bataguassu, como frigorífico 
exclusivo.

“O animal fica conosco e a 
gente prepara e engorda para 
encaminhar para o frigorífico 
que temos contrato, que é o Mar-
frig, em Bataguassu. É exclusivo 
para o Marfrig”, ressalta Eijsink. 
Ainda conforme o diretor da 
empresa, a intenção é comprar 
os insumos para engorda dos 
animais em Mato Grosso do Sul, 

como por exemplo sorgo, milho 
e outros produtos das indústrias 
de alimentos.

Em Coxim já existe um mini-
confinamento há 5 anos para 5 
mil animais, mas este é o pri-
meiro com ampliação máxima. 

Parceiros
De acordo com o gerente 

de confinamento da M.F.G., 
Wagner Schio, a empresa está 
focada em encontrar parceiros. 
“O nosso foco principal é a 
busca de parceria dos produ-
tores da região de MS. Vamos 
trabalhar na forma de arroba 
produzida, conforme a gente 
produz a arroba de um animal 
do parceiro ele nos onera com 
um valor pré-estipulado antes 
de começar o processo e, aí, 
ele vendendo futuramente esse 
animal para o Marfrig, com 
exclusividade”, explica.

M.F.G. Agropecuária 
A empresa existe há dez 

anos no mercado e conta 
com dez confinamentos es-
palhados pelos estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, São Paulo, Goiás e 
Rondônia. Atualmente, são 
confinados 300 mil animais 
ao ano no total.

Com auxílio da M.F.G., o 
cliente poderá utilizar a in-
fraestrutura da empresa e ali-
mentação como num sistema 
de hotel, pagando uma diária 
para engorda do seu rebanho 
ou por meio de parceria, que 
busca trabalhar com arroba 
produzida.

Pequenos, médios e grandes 
produtores que tiverem inter-
esse podem entrar em con-
tato por meio do telefone (64) 
99956-8174 ou pelo site www.
mfgagropecuaria.com.br. 

Bicudo

Resolução conjunta da Iagro e Semagro atualiza medidas 
de prevenção contra praga que atinge lavouras de algodão

Semagro/Divulgação
Mato Grosso do Sul passa 

a ter nova resolução que esta-
belece medidas de prevenção 
e controle do “bicudo do al-
godoeiro”, uma praga que 
atinge as lavouras de algodão. 
A resolução conjunta entre a 
Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar) e a Iagro 
(Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal) 
foi publicada no Diário Oficial 
e está em vigor.

A resolução atende de-
mandas dos produtores pro-
postas ao governo por meio 
da Ampasul (Associação Sul-
Mato-Grossense dos Produ-
tores de Algodão) e traz 
inovações no âmbito do Pro-
grama Nacional de Controle 

Depois de conquistar a 
primeira posição na adoção 
do sistema ILPF (Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta), 
Mato Grosso do Sul é também 
o Estado brasileiro com a ter-
ceira maior área agrícola do 
país que utiliza tecnologias 
sustentáveis e são financiadas 
pelo Programa ABC (Agricul-
tura de Baixo Carbono), do 
governo federal.

Hoje são 80,7 mil ha em 
Mato Grosso do Sul, ao passo 
que Minas Gerais tem 86,3 
mil ha e Mato Grosso 136,7 
mil ha.  Para o secretário da 
Semagro, Jaime Verruck, esse 
posicionamento é parte da 
visão estratégica importante, 
do governo do Estado, para o 
desenvolvimento sustentável 
e a expansão do agronegócio 
sul-mato-grossense.

O Programa ABC é a linha 
de crédito do Plano ABC (Agri-
cultura de Baixa Emissão de 
Carbono) destinada ao fi-
nanciamento de tecnologias 
e sistemas de produção nas 
propriedades rurais, para pro-
mover uma agropecuária mais 
adaptada à mudança climática 
e também amenizar a emissão 
de gases de efeito estufa.

Lembrando que os produ-

tores também podem buscar 
financiamento da linha de 
crédito ABC Ambiental para 
adequar as propriedades ao 
Código Florestal, por meio 
da recuperação de reserva 
legal, áreas de preservação 
permanente, recuperação de 
áreas degradadas e implan-
tação e melhoramento de 
planos de manejo florestal 
sustentável.

Projetos de integração 
lavoura-pecuária são 
financiados por meio 
do Programa ABC

Praga do bicudo do 
algodoeiro pode atingir 
e prejudicar as lavoruas 
da cultura no Estado

do Bicudo do Algodoeiro.
Entre as mudanças estão 

adequações no período de 
vazio sanitário, quando fica 
proibido o cultivo de algodão. 
O Estado foi dividido em três 
regiões, sendo Região 1 mu-
nicípios do norte com vazio 
sanitário de 15 de setembro 
a 30 de novembro. A Região 
2 compreende municípios do 
centro do Estado e ficou 
com vazio sanitário de 15 
de agosto a 30 de outubro, 
e a Região 3, municípios do 
sul, de 15 de julho a 30 de 
setembro.

Dessa forma, nas regiões 
1 e 2 o plantio deve ser re-
alizado até 31 de janeiro, 
ao passo que na Região 3 a 
data-limite é 31 de dezembro. 
Outra mudança é que os 

produtores ficam obrigados 
a fazer o cadastro das áreas 
cultivadas com algodão no 
prazo de 30 dias após o limite 
do calendário de plantio, no 
site da Iagro.

Em casos de cultivo do al-
godão para pesquisas cientí-
ficas, a Iagro poderá autori-
zar o plantio fora do período 
a partir de pedidos apresen-
tados com no mínimo 30 dias 
de antecedência, e desde que 
respeitem várias regras. A 
Iagro também emitirá um 
Certificado de Destruição de 
Soqueira do Algodoeiro ao 
produtor, quando finalizar o 
vazio sanitário.

O descumprimento das 
regras da resolução poderá 
acarretar penalidades ao 
produtor.
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À Moda Antiga
Lembranças da avó 
que gostava de 
costurar e filmes 
antigos na “Sessão 
da Tarde” levaram 
estilista a criar 
“Devaneios de Gabi”
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Marcelo Rezende

“Devaneios de Gabi” é um ateliê 
estilizado que surgiu no ano de 
2014, com a proposta de produzir 
peças no estilo retrô. Para quem 
não sabe, a moda retrô se refere 
a itens atuais que são inspirados 
em modelos antigos. A estilista e 
costureira Gabi Perosa conta como 
a memória afetiva de sua avó, que 
adorava costurar, influenciou na 
ideia para criar a marca. “Sempre 
tive uma paixão por desenho, moda 
e o universo retrô. Eu sou gaúcha 
e vim morar em Mato Grosso do 
Sul, no ano de 2009, entre esse 
tempo até o surgimento do projeto 
do ateliê fiz alguns cursos, o que 
mais motivou a realizar esse desejo 
foi a lembrança de minha avó na 
máquina de costura e a paixão 
pelo universo encantador do retrô, 
adorava quando criança assistir 
aos filmes antigos que passavam 
na ‘Sessão da Tarde’”, explica Gabi.

Muito apreciada em grandes 
centros como São Paulo e Rio de 
Janeiro, a moda retrô é a queridinha 
das mulheres que gostam de se 
vestir como “pin-ups” (a era de 
ouro da arte “pin-up” teve seu auge 
nas décadas de 1940 e 1950, nos 
Estados Unidos, com as icônicas 
ilustrações de artistas como Gil 
Elvgren e Alberto Vargas, e também 
fotografias de modelos como Betty 
Grable, Rita Hayworth, Marilyn 
Monroe e Bettie Page, considerada 
hoje a “Rainha das Pin-Ups”). 
Sobre o mercado para este tipo 
de tendência, a estilista comenta 
sobre as dificuldades em encontrar 
adeptas na Capital. “Como todo o 
começo é difícil, não seria diferente 
com a ‘Devaneios’, assim como 
até hoje vem sendo; a procura 
infelizmente com clientes aqui de 
Campo Grande ainda é pequena, 
acredito que seja pela dificuldade de 
ter um marketing digital que chegue 
até as ‘pin-ups’ e amantes do retrô, 
pois existe muita gente linda aqui na 
Capital Morena com estilo proposto 
pela marca que adoraria usar uma 
peça linda e exclusiva”

Moda inclusiva
Gabi tem a proposta inclusiva 

em atender mulheres de todos os 
biotipos e considera esse trabalho 
exclusivo aqui em Campo Grande. “A 
ideia de ser exclusiva e vestir todos 
os biótipos, ou seja, do PP ao XG. Foi 
ouvindo mulheres que sentem muita 
dificuldade de encontrar uma peça 
de roupa que caiba no seu corpo, 
então pensei em fazer as peças 
piloto para o catálogo disponível no 
site do ateliê, a cliente escolhe sua 
preferida e nos envia as medidas 
solicitadas e a peça é costura sob 
medida para a cliente, por que 
afinal ‘a roupa que tem que servir 
no seu corpo e não o corpo servir na 
roupa’”, esclarece a estilista.

Estampas próprias
Outro grande diferencial 

da “Devaneios de Gabi” são as 
estampas, todas desenhadas por 
Gabi. “As estampas são exclusivas 
da marca, meu amor por desenhar 
me fez chegar a essa idéia que 
é o diferencial das peças, essa 
coleção que foi lançada no começo 
do ano tem como nome ‘Power Girl’, 
inspirada nos anos 80, traz nas 
estampas mulheres lindas  todas 
com seu estilo sem preconceito, sem 
padrões, sem vergonha, mostrando 
a força, beleza e brilho que nós 
mulheres temos pra dar e vender, 
as estampas todas são ‘old school’.”

Musas inspiradoras
Além da vovó que adorava 

costurar e dos filmes antigos da 
“Sessão da Tarde”, Gabi foi beber na 
fonte da beleza retrô das “pin-ups”. 
“Minha inspiração principal são as 
divas ‘pin-ups’, tanto brasileiras 
quanto estrangeiras, me encanta as 
peças com recortes que marcam as 
curvas femininas sem vulgaridade, 
fico horas idealizando uma peça e 
quando fica pronta fico admirando 
e me orgulho muito do que faço. 
Aqui em Campo Grande existem 
sim algumas ‘pin-ups’ lindas que já 
vestiram peças do Devaneios, é um 
grupo pequeno ainda mas em breve 
crescerá tenho certeza.”

Gabi sente como todo mundo os 

reflexos da pandemia, mas avisa 
que a força em continuar criando 
e costurando é o estímulo no qual 
ela se apega para criar sua arte. 
“Estamos vivendo dias difíceis, há 
um ano a pandemia chegou e junto 
dela os perrengues. São dias de luta, 
assim como eu acredito que muitos 
pequenos estão passando pelo 
mesmo, as vendas diminuíram mas 
não diminuiu a força de continuar 
com o projeto de amor, por que amo 
criar e costurar”, finaliza a artista 
da costura. Quem quiser conhecer 
mais o trabalho da “Devaneios de 
Gabi” pode visitar a fanpage no 
Facebook  Devaneios de Gabi e o 
Instagram: @devaneios_de_gabi_
costura
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reflexos da pandemia, mas avisa 
que a força em continuar criando 
e costurando é o estímulo no qual 

Gabi Perosa é a mente 
criativa por trás do 
trabalho da marca 
Devaneios de Gabi



Artes&LAzerC2  Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 21 e 22 de março de 2021  

“A vida é um caminho longo, onde você é mestre e aluno. 
Algumas vezes, você ensina, e todos os dias você aprende.”   

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

Em tempo de pandemia, a irresponsabilidade de algumas pes-
soas está ultrapassando qualquer limite. Além de aglomerações 
em reuniões clandestinas, agora inventaram festas com swing. 
Não têm sido apenas naqueles espaços conhecidos por muitos 
casais, como a Liberty e a Nikkey, informações dão conta de que 
a prática já chegou a mais de um endereço na Capital. Prazer, 
depravação ou loucura?   

As vendas de imóveis nos Estados Unidos cresceram muito 
nos últimos anos, em especial a 2020. Apesar da pandemia de 
COVID-19, no âmbito mundial, as vendas de casas naquele país 
cresceram 5,6% em relação a 2019. Na Flórida, o crescimento 
foi de 5,8%, sendo que o sul da Flórida, compreendendo os 
condados de Palm Beach, Fort Lauderdale e Miami, teve cres-
cimento de 1,6%.  

SWING   

FLÓRIDA EM ALTA   

   Todo mundo querendo saber quem são os personagens 
de uma cena jamais imaginada em Campo Grande. Um 
casal, ele, pecuarista famoso, separou-se e a mulher, ao 
deixar a casa, levou até as árvores que plantou. Arrancou 
com raiz e tudo. Quem será?   

Padre Júlio Renato Lancellotti, famoso por ter quebrado 
a marretadas pedras armadas sob um viaduto e que faz um 
belo trabalho ajudando moradores de rua em São Paulo, ga-
nhou destaque internacional em grande reportagem da “Der 
Spiegel” – revista alemã semanal, das mais lidas da Europa 
–, destacando a colaboração do sacerdote da Paróquia de São 
Miguel Arcanjo ao dedicar sua vida aos trabalhos sociais, 
ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade.   

O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de 
Deus, e sua mulher, Ester Bezerra, já oram devidamente 
vacinados, em Miami, onde se encontram. O casal postou 
no Instragram uma cena do momento em que recebiam o 
imunizante da Janssen.   

O mito Ayrton Senna faria hoje 61 anos se não tivesse mor-
rido em um acidente na curva Tamburello, no circuito de Ímola, 
disputando o GP de San Marino em 1º de maio de 1994. Paulista 
de Santana e defensor do Brasil em sua jornada de tricampeão 
da Fórmula 1, Senna cunhou uma frase sobre seu espírito de 
competição: “Vencer é o que importa. O resto é consequência”.   

BABADO FORTE

DESTAQUE INTERNACIONAL    

VACINADOS    

NA LEMBRANÇA   

PENSAMENTO DO DIA   

NA HISTÓRIA DE CAMPO GRANDE, ELA FAZ A DIFERENÇA

A pedagoga Simone Cesco e o administrador 
Newton Cesco. 

A empresária Rosa Galvão e o marido, 
engenheiro ambiental, Aroldo Galvão.

Rosa Galvão e o gerente do Banco do Brasil, da 
agência Guaicurus, Jean Mauro Menezes.  

As gerentes da Natura, Rosilene Cunha Soares 
e Maísa Júpter.  

O casal Luiz Couto e Cida Couto.   

As empreendedoras Sílvia Benites e Érica 
Favaro.   

A empresária Rosa Galvão com sua nova 
franquia Natura.   

O empresário José Luiz e a esposa Valeska Garcia.  

O economista Cleiton Dias e a esposa Eliane Dias.   

A loja reúne a linha completa da Natura. 

A cabeleireira Eltevina Tuggi, do salão Netta 
Hair, e a designer de joias Marilene Weiller.   

Fotos: Gabriel Santos

O mês dedicado à mulher está terminando e muito sobre elas tem-
-se falado, bem como várias homenagens têm sido prestadas. Elas, 
musas inspiradoras, merecem, não apenas pela beleza e delicadeza, 
mas também pelas conquistas, que vão derrubando barreiras. Embora 
112 anos se tenham passado desde que o primeiro Dia Internacional 
da Mulher foi celebrado e muita coisa tenha mudado no universo femi-
nino, apesar de o lugar da mulher ser onde ela quiser, nem sempre o 
espaço a ela destinado é o lugar que ela desejaria ocupar. Conquistar 
territórios, principalmente os predominantemente masculinos, não é 
tarefa fácil, mas não é impossível. Desde que ela tenha consciência de 
que deverá construir por ela mesma. Conquistar e avançar têm sido a 
meta das mulheres dos tempos atuais. Sem preconceito, sem distância, 
sem freios nas preferências e com muita garra, elas vão ganhando seu 
espaço. Hoje, a coluna escolheu a empresária Rosa Galvão, vitoriosa na 
nova profissão, ajudando a Capital a solidificar-se como cidade. Galvão, 
enfrentando todos os desafios da pandemia, inaugurou sua primeira 
franquia da Natura, a maior multinacional brasileira de cosméticos, no 
mercado há mais de 51 anos e com mais de 100 milhões de consumidores. 
O destaque é a venda direta, que conta com cerca de 1,7 milhão de con-
sultoras no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México e 
no Peru. Hoje, a Natura está em Paris e Nova York e adquiriu a Avon, 
criando o quarto maior grupo do mundo do segmento de beleza. A nova 
loja, situada na Alagoas, 694, esquina com a Antônio Maria Coelho, 
funcionará como todas as franquias da Natura, abrindo das 7h às 18h, 
de segunda a sexta. Aos sábados, das 7h às 13h. Até por delivery eles 
estão atendendo, pelo telefone 99298-6806. Confira alguns flashes...   

Nesta semana, o cantor Léo Santana e a bailarina Lore 
Improta usaram seus perfis do Instagram para anunciar que 
esperam o primeiro filho. Alegria em família.   

 BABY A BORDO   
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Breno Valcanaia e arquivo IHGMS

Avenida Calógeras, 3.000 - 67 3384-1654

Novas metas, novos associados 
IHGMS: 43 ANOS

Tendo completado 43 anos de 
fundação neste mês de março, 
no próximo dia 26 (sexta-feira) o 
Instituto Histórico e Geográfico 
de Mato Grosso do Sul dá posse 
a quatro novos associados. 
Sob o comando da diretoria 
eleita no fim de 2020 e seguindo 
todos os protocolos de biosse-
gurança, a instituição não só 
está retomando atividades que 
estavam suspensas por conta da 
COVID-19 como se movimenta 
para ampliar sua contribuição 
para a pesquisa, o registro e a 
difusão da cultura regional.

Identificação e pioneirismo
Destacando a relevância do 

acervo documental e editorial do 
IHGMS, a presidente Maria Ma-
dalena Dib Mereb Greco reforça 
o objetivo de ampliar a interação 
com as instituições acadêmicas 
como uma das metas mais im-
portantes da nova diretoria. 
Primeira mulher a assumir a 
liderança do instituto, Mada-
lena é bacharel e licenciada 
em História (UCDB), com es-
pecialização na área (UFMS) e 
mestrado em Desenvolvimento 
Local (UCDB). Sua aproximação 
com o IHGMS teve início como 
voluntária: “Eu conhecia o Ins-
tituto desde quando ele estava 
sediado na Rua Rui Barbosa. 
Havia feito várias pesquisas lá e 
observei que, apesar de possuir 
um bom acervo, ainda não tinha 
um sistema de catalogação. Foi 
aí que, em 2011, abrindo um 
espaço em minha agenda, me 
propus a fazer um trabalho com 
a hemeroteca dedicando-me a 
ele algumas tardes por semana. 
Nesse período, por sugestão do 
professor Hildebrando Campes-
trini, transformei minha dis-
sertação de especialização no 
livro ‘A menina e o Trem’. Daí, a 
receber o convite para integrar o 
quadro de associados demorou 
menos de um ano”, relembra a 
nova presidente.

Mas, na verdade, a identifi-
cação de Madalena com a his-
tória regional vem de antes... 
começa pelos trilhos do trem. 
Natural de Itapuí, SP, casada 
com um ferroviário, chegou no 
MS em 1991 já com três filhos. 
E, ainda na década de 1990, 
quando a Noroeste do Brasil en-
trou em processo de concessão, 
participou ativamente do movi-
mento pela preservação desse 
espaço que povoa a memória 
afetiva de parte dos sul-mato-
-grossenses. “Conseguimos pri-
meiramente o tombamento mu-
nicipal, depois veio o estadual” 
– diz ela, e continua: “nesse 
processo acabei entrando em 
conselhos da cidade e, por dois 
mandatos, presidi o Conselho 
Regional do Centro.” A partir 
daí, convivendo com pessoas en-
volvidas com a cultura regional 
Madalena foi abraçando outras 
causas.

No Instituto, de voluntária a 
associada e colaboradora ce-
dida pela prefeitura municipal 
(à qual é vinculada) e assu-
mindo diversas funções antes 
de chegar à presidência, ela 
lembra a fase que mais marcou 
sua trajetória no IHGMS: “Penso 
que realmente foi a transição 
pós-morte do professor Hilde-
brando Campestrini. Ele vinha 
administrando o Instituto há 
16 anos e com sua ausência 
tivemos que imprimir uma nova 
forma de administrar em função 
do volume de trabalho e o cres-
cente reconhecimento da insti-
tuição como espaço público de 
pesquisa”. 

 Sobre seu momento atual na 
instituição, Madalena ressalta: 
“Representar o Instituto sendo 
a primeira mulher a assumir 
este posto muito me honra mas 
também aumenta a minha res-
ponsabilidade com meus pares, 
principalmente por termos hoje 
em nosso quadro mulheres de 
alto gabarito intelectual, mu-

Retomando atividades suspensas por conta da 
COVID-19, na próxima sexta-feira (26 de março) 
o Instituto Histórico e Geográfico de MS recebe 
novos associados e, sob a liderança da diretoria 
eleita no final de 2020, se movimenta para 
ampliar ações que contribuam para a pesquisa, 
registro e difusão da cultura regional.

Contando com a colaboração dos 
confrades e confreiras (como são cha-
mados os associados), a presidente 
Maria Madalena tem a seu lado uma 
diretoria de gabarito que trabalha sinto-
nizada para levar adiante e ampliar os 
objetivos do IHGMS. Entre eles a maior 
abertura do acervo da instituição para 
pesquisadores, como já destacado, e a 
própria sobrevivência nestes tempos em 
que a cultura se encontra tão relegada 
e carente de maiores investimentos. 
Compõem a equipe: 

AMÉRICO FERREIRA CALHEIROS 
(vice-presidência): formado em Letras 
pela FUCMT, atual UCDB, pós-gra-
duado em Gerência de Cidades pela 
FAAP/SP. Criador do Grupo Teatral 
Amador Campo-grandense (GUTAC), 
cursou a Escola de Teatro Martins Pena 
no Rio de Janeiro. Autor de nove livros 
nos gêneros crônica, poesia e prosa. 
Foi presidente da Fundação Municipal 
de Cultura em Campo Grande e da 
Fundação Estadual de Cultura de MS, 
presidente dos Conselhos Municipal e 
Estadual de Cultura. Além de associado 
efetivo do IHGMS (cadeira nº 20 - pa-
trono: Visconde de Taunay), é membro 
da Academia Sul-Mato-Grossense de 
Letras e presidente da Aliança Fran-
cesa de Campo Grande. Criador e co-
ordenador do Coral Fronteiras Abertas, 
em atividade.

SUELI SANTOS TEIXEIRA (dire-
toria-executiva): formada em Enge-
nharia Civil pela UF de Juiz de Fora/MG, 
especialista em Engenharia Ambiental 
e mestre em Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos pela UFMS, auditora 
ambiental pelo IEMA For Brazilian/
SP. Iniciou sua carreira na iniciativa 
privada tendo em 1978 entrado para 
o serviço público no Dermat / Dersul 
onde, entre outras realizações, foi res-
ponsável pela execução do primeiro 
Mapa Rodoviário de MS e por nominar 
as rodovias do novo Estado. Atualmente 
é membro do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos de MS e da Frente 
Parlamentar de Recursos Hídricos da 
Assembleia Legislativa de MS. Na ini-
ciativa privada é sócia gerente da em-
presa VIA MS Engenharia e Consultoria 
Ltda. Associada efetiva do IHGMS (ca-
deira nº 21 - patrono: José Garcia Leal).

ÂNGELA A. ATHANAZIO LAURINO 
(diretoria-executiva adjunta): bacharel 
e licenciada em Geografia e Estudos 
Sociais pela Faculdade “Auxilium” de 
Filosofia Ciências e Letras de Lins/
SP. Em nível de especialização é pós-
-graduada em Geografia pela mesma fa-
culdade e em Utilização e Conservação 
em Recursos Naturais pela UF de Santa 
Catarina. Pela UFMS é mestre em Geo-
grafia. Atuou no Projeto Radambrasil. 
No governo de MS trabalhou na Fun-
dação de Apoio ao Planejamento do Es-
tado e na Secretaria de Planejamento e 
Ciência e Tecnologia onde, entre outros, 
atuou no desenvolvimento de projetos 
como: Macrozoneamento Geoambiental 
de MS; Atlas Multirreferencial de MS 
e Carta de Susceptibilidade Erosiva 
da Macrorregião da Bacia do Paraná; 
Rede Geodésica de Mato Grosso do Sul. 
Associada efetiva do IHGMS (cadeira n. 
32 - patrono: Ângelo Jayme Venturelli), 
é coautora da “Enciclopédia das Águas 
de Mato Grosso do Sul”, publicada pela 
instituição.

CELSO HIGA (diretoria financeira): 
graduado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Católica de Petrópolis/RJ 
e Ciências Econômicas pela UCDB/MS. 
Pós-graduado com especialização em 
Conservação de Energia, pela UFMS, 
com MBA em Perícia, Auditoria e Gestão 
Ambiental pelo Instituto de Pós-Gradu-
ação de Goiânia-GO. Funcionário por 36 

anos da Empresa Energética de Mato 
Grosso do Sul S/A, foi cofundador da 
Associação Brasileira dos Engenheiros 
Eletricistas-MS, diretor financeiro do 
Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do MS e membro 
da diretoria executiva do Sindicato dos 
Engenheiros do MS. Integrou a ONG 
Ferroviva e a Associação Brasil Japão 
de Pesquisadores. Participou do Con-
selho Regional da Região Urbana do 
Centro da Capital e, por indicação do 
IHGMS, integra o Conselho Municipal 
da Preservação do Patrimônio Histó-
rico. Pesquisador autodidata na área da 
memória regional.  Associado efetivo do 
IHGMS (cadeira nº 5 - patrono: Emílio 
Schnnor). 

PAULO CÉZAR VARGAS FREIRE (di-
retoria financeira adjunta): graduado 
em Arquitetura e Urbanismo, é mestre 
em História Social pela Universidade 
de Brasília. Pesquisador da História 
da Fronteira do Brasil com o Paraguai, 
é autor do livro História dos Antigos 
Domínios nos Ervais do Paraguai e 
de diversos artigos publicados em re-
vistas acadêmicas e coletâneas, entre 
os quais: Curumiaí: uma povoação no 
caminho de Xerez; Os ervais de Mbara-
cayú; e A passagem dos revoltosos por 
Ponta Porã: um exame de escalas em 
narrativas coincidentes. Associado efe-
tivo do IHGMS (cadeira nº 9 - patrono: 
João Batista de Souza).

PAULO EDUARDO CABRAL (dire-
toria de relações institucionais): soci-
ólogo, formou-se na Unesp, campus de 
Rio Claro. Paulistano, está radicado em 
Campo Grande há 42 anos, tendo atu-
ação nas áreas de educação, saúde e re-
lações raciais, em instituições públicas 
e privadas. Como professor, lecionou em 
todos os graus de ensino, exceto da 1a. 
à 4a. séries do ensino fundamental. Tem 
textos publicados sobre a Constituição 
de 1824, Campo Grande, educação 
escolar indígena, história da Unaes, 
educação médica, além de artigos na 
imprensa local. Associado efetivo do 
IHGMS (cadeira nº 22 - patrono: Hélio 
Serejo), presidiu a instituição de no-
vembro de 2016 a dezembro de 2018.

REGINA MAURA LOPES COUTO 
CORTEZ (diretoria de relações institu-
cionais adjunta): formada em Arquite-
tura e Urbanismo pela PUC Campinas-
-SP. Especializou-se em Ensino da Ar-
quitetura, pela Anhanguera-Uniderp e 
cursou Direito Ambiental pelo IBAM-
-RJ. Foi presidente do IAB-MS, diretora 
de Projeto e Planejamento do Planurb 
e diretora de trânsito na Agetran. Le-
cionou na UFMS e esteve à frente do 
Departamento de Teoria e História 
da Universidade Anhanguera-Uniderp, 
onde atualmente ministra as disciplinas 
de Urbanismo I, II e III. Foi coorde-
nadora geral do Plano Local para as 
Zonas Especiais de Interesse Cultural 
do Centro de Campo Grande – no qual 
destaca-se o projeto de revitalização da 
Rua 14 de Julho. É coautora do projeto 
de restauração da Morada dos Baís 
(Pensão Pimentel) e revitalização do 
entorno. Atua como arquiteta autônoma 
em projetos residenciais, paisagísticos 
e urbanísticos. Associada efetiva do 
IHGMS (cadeira nº 13 - patrono: Jango 
Mascarenhas).

No CONSELHO FISCAL: José Barbosa, 
Iolete Moreira e Valter Cortez (titulares); 
Alisolete S. Weingartner e Maria 
Christina Félix dos Santos (suplentes). 
E no CONSELHO EDITORIAL: Lúcia Salsa 
Corrêa (presidente), Arnaldo Rodrigues 
Menecozi, Marília Leite, Paulo Eduardo 
Cabral, Valmir Batista Corrêa e Vera Tylde 
de Castro Pinto. 

EquIpE Em SINtONIA

lheres que prestam serviço à 
cultura regional”. E, indepen-
dente da questão de gênero, ela 
reforça o grande compromisso 
por “estar no lugar onde esti-
veram nomes como Paulo Co-
elho Machado, Acyr Vaz Guima-
rães, Hildebrando Campestrini 
e, recentemente, Paulo Cabral e 
Valmir Corrêa, a quem sucedo”. 

Reforço de qualidade
Com a posse no dia 26 de 

março, quatro novos associados 
passam a integrar o quadro do 
Instituto Histórico e Geográfico 
de MS, enriquecendo a plurali-
dade de conhecimentos da ins-
tituição. São eles:

ANA LUZIA DE ALMEIDA 
BATISTA MARTINS ABRÃO: 
engenheira, especialista em 
Engenharia Ambiental, mestre 
em Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos pela UFMS, 
colabora com o IHGMS desde a 
publicação da biografia do seu 
genitor, o engenheiro Ernesto 
Batista Vargas, homem público 
que prestou serviços relevantes 
ao Mato Grosso Uno e Mato 
Grosso do Sul.

MOACIR SATURNINO LA-
CERDA: engenheiro e adminis-
trador de empresas, professor 
de Gestão pela Qualidade Total. 
Desde a década de 1970 tem 
intensa participação no setor 
cultural, membro ativo do Grupo 
Acaba, com temática voltada 

à música regional e folclórica 
urbana, instrumental, coral e 
lírica.

RUBERVAL CUNHA: com 
30 anos de atuação no mercado 
cultural, é pós-graduado em 
gestão de projetos pela Universi-
dade Anhanguera, formado em 
Letras pela UFMS. É criador do 
Improviso Guaicuru, onde sua 
performance agrega técnicas 
teatrais, elementos musicais e 
interação com o público. Pales-
trante, ator performático, poeta, 
repentista e declamador.

VALTER GUEDES DA 
SILVA: licenciado e bacharel 
em Geografia pela UFMS, 
mestre em Desenvolvimento 
Sustentável pela UNB. Doutor 
em Geografia Humana pela USP 
com pós-doutorado em Estudos 
Fronteiriços pela UFMS. Pro-
fessor da UEMS nas disciplinas 
de Desenvolvimento Regional, 
Fronteira e Ensino da Geografia.

À condição de Associadas 
Eméritas serão alçadas as 
confreiras CLEONICE ALE-
XANDRE LE BOURLEGAT, que 
entrou no IHGMS em 25/11/1988, 
ocupando cargos na diretoria 
por várias gestões; e YARA 
PENTEADO, igualmente incor-
porada como associada efetiva 
em 25/11/1988, foi secretaria-
-executiva por várias gestões e 
responsável por grande número 
de registros que narram a his-
tória do IHGMS.

À frente de uma diretoria sintonizada e com o apoio dos 
associados, madalena Greco é a primeira mulher a liderar 

o IHGmS em seus 43 anos de existência. Nas fotos, a 
presidente e registros das cerimônias dos 40 anos e de 
homenagem a Hildebrando Campestrini que nomina a 

sede da instituição.
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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 20/03

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Neste domingo, a Lua muda para Câncer e os assuntos 
familiares podem exigir mais atenção. Mas é melhor 
ligar suas antenas para não deixar que isso atrapalhe 
os seus planos, especialmente se você tem trabalhado 
em sistema de home office nos últimos tempos e ainda 
precisa finalizar algumas tarefas. Você vai perceber que 
os familiares podem palpitar um bocado na sua vida.

A Lua se move pra Câncer ainda cedo e você vai 
falar sobre qualquer assunto com qualquer um! O 
astral é favorável para resolver um mal-entendido e 
valorizar quem faz parte da sua vida. Sua habilidade 
de comunicação será um grande destaque, mas não 
comemore antes da hora. Isso porque a Lua briga com 
Vênus e, na sequência, arruma treta com o Sol também.

O domingão começa num astral meio tenso com Lua e 
Vênus trocando farpas logo cedo. E isso pode alimentar 
o seu lado impulsivo, especialmente na hora de fazer 
compras online, já que Sol e Lua também vão se 
estranhar. Vá com calma para não se arrepender mais 
tarde! Misturar dinheiro e amigos também não é a 
melhor pedida e pode trazer brigas ou prejuízo.

A Lua finalmente entra em seu signo e traz uma dose 
extra de ânimo para encarar qualquer parada! Mas 
não comemore antes da hora: seu jeito mais seguro e 
decidido pode ser interessante em alguns pontos, mas 
também pode atrapalhar a convivência com um familiar 
mais velho ou com alguém cabeça dura ou com uma 
pessoa mais tradicional, com uma visão rígida da vida.

A Lua segue destacando seu lado mais sonhador, mas 
tudo indica que você terá que se esforçar para manter a 
paz nas amizades. Netuno troca farpas com a Lua à tarde 
e isso pode jogar areia nos seus planos de se divertir 
com a galera. Ao invés de sonhar com algo que está 
muito longe da realidade, procure se concentrar no que é 
possível fazer agora.

As amizades ganham destaque hoje com a entrada 
da Lua em Câncer, mas é melhor segurar a onda e 
deixar pra comemorar mais tarde. Com Lua e Sol se 
estranhando, pode ser complicado resolver um atrito e 
manter a paz com a galera, mesmo que o encontro seja 
apenas nas redes sociais. Segure a onda e responda 
uma indireta apenas quando estiver com a cabeça fria.

O domingo promete fortes emoções, Libra! A manhã não 
será das mais tranquilas com a Lua fazendo aspectos 
trevosos com Vênus e Sol. Os relacionamentos e a saúde 
podem enfrentar alguns revezes. Há risco de briga com 
alguém mais velho, conservador ou chato, seja da família 
ou não. Se alguém postar indiretas nas redes sociais, ou 
tentar puxar briga com você, finja demência.

Você vai fechar o fim de semana com muita disposição 
para sair por aí, dar uma volta ou viajar, graças à Lua em 
Câncer que desperta seu lado mais agitado. Mas talvez 
tenha que rever seus planos porque a briga entre Lua e 
Sol de manhã indica imprevistos. Ainda pela manhã, Lua 
e Vênus se desentendem e seu humor pode azedar com 
uma briga com o mozão.

Com a Lua de mudança para sua 8ª Casa Astral, 
o desejo promete crescer e animar as coisas neste 
domingão! Mas ainda é cedo pra cantar vitória, meu 
cristalzinho e tudo indica que as faíscas entre Sol e Lua 
no final da manhã podem provocar uma briga feia com o 
mozão. E olha que o astral já estava pesado, já que Lua e 
Vênus brigaram logo cedo e criaram aquele climão.

 Se depender da Lua, que entra em sua Casa dos 
Relacionamentos, será mais fácil se entender com o 
pessoal de casa. Pena que ela briga com Vênus logo 
cedo e, na sequência, quebra o pau com o Sol. O 
resultado é que nem tudo corre às mil maravilhas e pode 
pintar briga com a família. A saúde também pede mais 
cuidado, viu?

Com a Lua de mudança para Câncer nesta manhã, o dia 
será um pouco mais arrastado. Que tal começar seu dia 
tirando um tempinho para meditar? Em minha loja você 
encontra várias opções de japamala. Para quem não 
sabe, a japamala é uma espécie de cordão com 108 
contas. Ela amplia a concentração, a tranquilidade e o 
foco durante a oração e a meditação.

Você começa o domingão correndo o risco de brigar 
com a família inteira se não souber controlar seu 
temperamento. Tome seu paracetaloka, pegue leve e não 
fique implicando com o pessoal sem motivo, tá? A Lua 
brilha em seu paraíso astral logo cedo, mas ainda não dá 
pra comemorar, Peixes. Isso porque ela vai tretar com o 
Sol ainda pela manhã e pode trazer prejuízo.

Laços de Família 
Globo 15h30

Amor de Mãe
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Salve-se Quem Puder
Globo 18h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Luna trabalha no resort em Cancún e descobre 
que uma tempestade se aproxima. Alexia faz o 
teste para a novela e consegue o papel. Rafael 
pede Kyra em casamento. Rafael é impedido de 
viajar por causa da validade do passaporte, e Kyra 
embarca sozinha para o México. Alexia conta a 
Téo sobre a promessa de ficar longe dos homens 
porque conseguiu o papel na novela. O Juiz Vitório 
embarca no mesmo voo que Kyra e Alexia, e é 
observado por Donato. Alexia reconhece Kyra, 
lembrando que foi ela quem atrapalhou sua apre-
sentação no teatro. Com a ajuda de Gabi, Juan 
surpreende Luna com uma cena romântica, para 
reconquistar a moça. Kyra esbarra em Donato no 
momento em que ele ameaça Vitório. 

Danilo chora. Fred chega em casa com flores 
para Helena, uma torta de chocolate e champanhe 
e todos comemoram o seu novo emprego, como 
engenheiro. Clara desdenha. Alex dá um anel para 
Ana e trocam juras de amor. Noêmia desmaia com 
a notícia da morte de Rita. Alma passa mal.A mãe 
de Rita, Rosa, conversa com Alma, que promete 
“olhar” pelos bebês. Ana e Alex casam-se na 
livraria. Helena exibe orgulhosa a sua barriga. 
Camila teme não conseguir esperar o nascimento 
do bebê e está bem deprimida. Clara faz charme 
para Martins, um cliente rico. Alma e Danilo se 
encontram no berçário.Alma e Danilo se olham 
disfarçadamente. Íris doa sangue. Alma só con-
versa com Danilo sobre as crianças. 

Vitória repreende Alice por ter falado com 
Marcos. Lúcio se lembra de quando Ana foi à ONG 
interessada em iniciar um projeto para reabilitar 
crianças. Iná apoia Manuela a contar para Rodrigo 
que ele é o pai de Júlia. Nanda decide ir com Ro-
drigo ao hospital para ver Júlia. Vivi repreende 
Cris pela roupa que ela está vestindo para o evento 
em homenagem a Jonas. Manuela conta para 
Rodrigo que ele é o pai de Júlia. Manuela explica 
para Rodrigo tudo o que Ana passou para poder 
ficar com Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço 
sobre a filha. Eva fica indignada com a frieza de 
Vitória ao falar sobre o estado de saúde de Ana. 
O médico diz a Jonas que sua cirurgia não pode 
ser revertida e Cris fica inconsolável.  

Marcelo se desculpa com Roberta por ter 
desconfiado da empresária. Pedro aceita a pro-
posta de Bianca de namorar Karina em troca do 
patrocínio de sua banda e avisa a Nando que está 
pronto para gravar o CD demo. Cobra consegue 
afastar as principais concorrentes de Jade no 
teste para o clipe. Dandara procura Mari para 
conversar sobre a gravidez. Bianca não consegue 
o dinheiro de Pedro com Gael e Duca lhe oferece 
um empréstimo. Zé Alvarenga aprova Jeff para 
o clipe, e Bárbara e Jade são selecionadas para 
o teste final como dançarinas principais. Jade 
pede que Cobra sabote Bárbara. Lobão orienta 
dois lutadores a assustarem Bárbara. Pedro faz 
uma serenata para Karina.

Durante o jantar, Linda tenta constranger Mili 
ao pedir Escargot, porém Mili soube comer cor-
retamente. Mili revela que teve aulas de etiqueta 
com Carmen. As filmagens continuam. A rainha 
má e o rei, Érica e Tobias fazem os personagens. 
Junior janta no orfanato com as crianças e Carol. 
Fernando chega e se junta a eles na mesa. Linda 
faz questão de tocar na história da Açucena, o 
que magoa Mili durante o jantar. Maria tenta 
fazer com que Laura vire menina para Dani, 
mas não consegue. A boneca diz para Maria que 
quer virar menina apenas para ela. Carmen fica 
envergonhada e irada ao descobrir que sua foto 
na revista virou “Meme” na internet com diversas 
montagens bem-humoradas.

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi atrope-
lada. Vitória planeja uma festa de aniversário 
para sua mãe, mas estranha o comportamento 
de Natália. Danilo encontra Camila, que é so-
corrida. Vera se recusa a contar para Vitória e 
Miranda sobre doença. Álvaro se prepara para 
retomar a presidência da PWA. Magno revela a 
Leila seu relacionamento com Lídia. Camila fica 
com sequelas do acidente. Leila cobra que Be-
lizário liberte Penha. Thelma confronta Álvaro 
sobre o fracasso de seu plano contra Camila. 
Betina confirma com Matias o apoio da PWA 
ao hospital. Joana desabafa com Danilo sobre 
o estado de Nuno. Raul decide investir pessoal-
mente no apoio ao enfrentamento da pandemia. 

Novelas Novelas Novelas 

Guilherme Piva fi ca careca para gravar 
‘Nos Tempos do Imperador’: ‘Estou o cão’

Divulgação

Telinha

Guilherme Piva está careca e com a barba cheia de falhas 
para interpretar novamente o trambiqueiro Licurgo. Vivido por 
ele em “Novo Mundo” (2017), o personagem retornará, ao lado da 
mulher, Germana (Viviane Pasmanter), na próxima novela das 
seis, “Nos Tempos do Imperador”, em agosto. “Os dois voltam 
numa potência elevada. Eles estarão com mais de 80 anos e 
ainda mais loucos”, diz o ator, que já demorou quatro horas na 
caracterização para ficar pronto: “Depois de gravar, gasto mais 
uma hora para tirar a maquiagem. Uso um produto para deixar 
a pele enrugada. Quando chego em casa, tomo um banho gigante. 
Estou o cão, parece que estou todo bichado”. Piva e Viviane farão 
uma participação de 37 capítulos na novela dos autores Alessandro 
Marson e Thereza Falcão, que começa em 1856, um pouco mais de 
30 anos após a Independência do Brasil, evento histórico retratado 
em “Novo Mundo”. “A taberna dos personagens vai ser vendida 
e transformada num cassino”, adianta ele, que também está na 
reprise de “Malhação – Sonhos” (2014), como Edgard. Nos últimos 
meses, o ator dirigiu Lilia Cabral no espetáculo “A Lista”, encenado 
de forma on-line. Adepto da meditação desde 2015 e de uma 
alimentação mais saudável, Piva conta estar encarando uma fase 
de rever valores. “Tive uma perda muito trágica e inesperada há 
sete meses. Estou criando forças em outros lugares”, diz o ator, que 
perdeu o irmão, o arquiteto André Piva, em agosto do ano passado.

Irmã ri de 
Rodolffo, do 
‘BBB 21’,
tomando
banho pelado

Rodolffo ficou bem à vontade na 
casa do “Big Brother Brasiil 21” quando 
decidiu tomar banho totalmente pelado 
no banheiro do quarto do líder. A cena 
despertou a curiosidade de Gilberto 
e Juliette na confinamento e dos fãs 
do sertanejo no mundo aqui fora. A 
família do sertanejo não esconde que 
deu risada com a situação. “Meu irmão 
tomou banho pelado, porém camuflado 
por uma cortina de vapor que acabou 
por inibir as imagens íntimas. Não 
passou do quase. Eu dei risadas”, 
despista Izabella Rios, irmã do cantor, 
dando boa gargalhada. A situação 
também virou piada na boca de Rafael 
Portugal, no “C.A.T. BBB”.
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RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

RES 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 

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

ED CLARICE LISPECTOR 
– JD ESTADOS  

L650 – R Da Paz, 1440  
–  157,67 M² – Sala/Saca-
da/Hall, Apto/Ae/Sacada, 
2 Qtos/Ae, Bh/Ae, Coz/
Ae, As, 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, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço 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 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 

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 

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

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

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 

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 

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 

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

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

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 

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   
 

ALUGA - SE KITINETE
No bairro Center Park . Rua  
Maria Nagib Budib 94 . F: 
99260-9484 falar com Sol. 

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 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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 

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

ED 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 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

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

RES 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

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 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

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 

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 

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.

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 

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 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.

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
350 mil , aceito gado ou 
carro. F: 99994-2994

CASA VIVENDAS DO 
PARQUE

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

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

VENDO UMA  TRANS-
FERÊNCIA  DE POSSE 

COM UMA CASA. 
Na vila Nasser . Valor R$ 60 
mil. F: 99954-6347 Junior. 

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

CHACARA ROCHEDI-
NHO

38 KM da MS 080, campo 
Grande, 20 hectares, toda 
formada com 3 tanques 
de peixe, 80 pés de Coco, 
toda cercada com tela, di-
visões internas, mangueiro 
coberto, com embarcador, 
terra preta, com poço semi 
artesiano. CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.

VENDE-SE 10 HEC-
TARES

Chácara com rego d'água , 
córrego e luz , ótimo para 
mexer com horta. E vende 
-se também 1 chácara de 7 
hectares c/ casa. 14 KM de 
Anhanduí . Telefone : 067 
99189-0266 .

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

LOTES A PRAZO 
Reserva Santa Inês, Condo-
mínio fechado, com preço 
de loteamento aberto. Co-
nheça nosso prazo Curto, 
Longo e Safra. Roberson 
Silva (67)99126-7483 
CRECI 8078

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

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . Preço de 
ocasião R$ 300 mil / 9 
9231-7249. Junior

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 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 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.

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 

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

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

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

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

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. BAN-
DEIRANTES, 2796 TELE-
FONE: 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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

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

S-10 LT A/T DIESEL 
2020

S-10 C.D. LT 2,8 4X4 diesel 
preta 19/20 R$ 169.000,00 
24mil Km, único dono, ga-
rantia de fábrica, câmbio 
automático, pneus mud ter-
rain, banco de couro. Vale 
Veículos (67) 99958990 
(67)33052230

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

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 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

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

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

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

FIESTA 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

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 

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

 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

FOX TREND 1.0
FOX TREND 1.0 bran-
co 14/14 completo R$ 
29.500 C.O.M VEICULOS 
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

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 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

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

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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  

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 

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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

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

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 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

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 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 
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 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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

COROLLA 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

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

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

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  

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

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

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

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

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  

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

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

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. 

CENTRO DE ESTÉTICA 
SR & SRA. ESPONJA

Funilaria, Pintura, Polimento 
cristalizado, Recuperação 
de para choque, Gariba, Hi-
gienização interna, Higieni-
zação de ar-condicionado, 
entre outros serviços. Ligue 
ou chame no Whatsapp 
(67) 99333-8932 

JF CÂMBIOS COMÉR-
CIO DE PEÇAS

Somos Especializados em 
Câmbios. Comercializa-
mos peças Usadas e No-
vas. Av. Manoel  da Costa 
Lima, 2169, Piratininga. 
Telefone: (67)98178-2067 
(67)3324-9719 JOÃO FER-
REIRA.

VIDRAÇARIA ARAÚJO
Vidros, Box, Espelhos, 
Molduras, Expositores 
para Padarias e Lancho-
netes, Orçamento sem 
Compromisso. Aceitamos 
Cartões. Rua Patrocínio, 
210. (67)3397-2211 
(67)99127-8359

AF HIDRÁULICA
Caça vazamentos com 
geofone, limpeza de caixa 
D´água, reparos de vaza-
mentos em geral, desen-
tupimento de esgotos em 
geral e instalação de caixa 
de proteção de hidrômetro. 
Ligação ou Whatsapp (67) 
99141-4623 Ataíde 

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).

LÉO DECORAÇÕES
Persianas, móveis pla-
nejados, piso laminado. 
Forros: pvc, isopor, ges-
so Divisórias: naval, pvc, 
drywall Para orçamentos: 
(67) 99184-5736 ou (67) 
991472589 insta: @leode-
coracoes1001

FORROS PVC
Vendas e instalação, mão 
de obra especializada, ma-
terial de qualidade. Traba-
lhamos com reparos, deco-
rações e estrutura metalon. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99164-8017/ (67) 99969-
3984

SERRALHERIA DO CADU
Fazemos todos os tipos 
de Manutenção em Telha-
dos em geral, Estrutura 
Metálica, Termo Acústica, 
Calhas, Rufos, Pingadeiras 
e etc. Falar com CARLOS: 
(67)99332-0060

HM MÓVEIS PLANE-
JADOS

Trabalhamos com móveis 
planejados, realizando 
sonhos para você, Faça 
um orçamento conos-
co: (67)99146-4401 
(67)99861-5485

JHONATAN REFRIGE-
RAÇÃO

Higienização, Instalação e 
Manutenção de Ar Condi-
cionado Split. Concertos: 
Maquina de lavar, Geladeira, 
Freezer, Bebedouro, Cerve-
jeira entre outros. Faça seu 
orçamento: (67)99168-
8641

JP. CONSTRUÇÃO
Trabalhamos com reformas 
e manutenção, acabamento 
em geral; revestimentos de 
pisos, pedras, paver porce-
lanato etc. Ligação e What-
sapp (67) 99325-4414/ 
(67) 99622-2861

FORTLUZ BRILHANTES
Construindo o seu sonho 
da fundação ao acaba-
mento. Ligue e agende seu 
orçamento, falar com a Pe-
rerão. Aqui sua economia 
é garantida. (67) 99996-
0421

JD REFRIGERAÇÃO
Serviços e manutenção; 
geladeiras, freezers, máqui-
na de lavar em geral. Faça 
seu orçamento sem com-
promisso Ligação e What-
sapp (67) 98401-3122 
(67) 99981-9859 Felipe

ORLANDO VIDROS
Trabalhamos com pele de 
vidro, esquadrias, espe-
lhos, box para banheiros e 
vidros em geral. Qualidade 
e bom preço que faz a di-
ferença. Atendemos em 
Campo Grande e Região-
Ligação e Whatsapp (67) 
99259-7308

REFRIGERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA 

Conserto de Máquina de 
lavar, freezer, geladeira, 
ar-condicionado em geral. 
Especializada: Prodossimo, 
continental e brastemp. 
Rua: São João batista; Nº 
14-Vila Nasser (67)99231-
2205/ (67)999559044 
(Francisco) 

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 

FERRO FORTE
Venda de Motor e Trava 
elétrica para Potão, In-
terfone, Fechadura Tetra, 
Cerca elétrica, Concertina 
e Manutenção em moto-
res, Troca de cabo de Aço 
e CFTV. (67)99208-7127 
(67)3388-4441

MG CALHAS
Faça seu orçamento sem 
compromisso,  Atendemos 
em toda Campo Grande 
e Regiões. Parcelamos 
em até 3 vezes no cartão. 
(67)99233-4302

JAIRO MARCENEIRO
Trabalhamos com móveis 
planejados e reformas. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 98419-1076 / (67) 
99131-1227

PINTOR RESIDENCIAL
Serviço de pinturas resi-
dencial e predial. Qualidade 
e bom preço. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99141-
8380 José Antônio

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.

ALEX CLIMATIZADORES
Trabalhamos com limpeza 
de climatizadores, Coifas, 
Dutos, instalação de exau-
tores eólico, vendas de 
Colmeias e bombas inver-
sores. Ligação e Whatsapp 
(67) 99306-0097 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

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

LIMPEZA DE TERRENOS
Trabalhamos com limpe-
za de terrenos, roçamos 
grama, carpimos quintal, 
fazemos podas de árvores, 
retiramos móveis velhos e 
compramos sucatas (ferro 
velho). Ligação e Whatsapp 
(67) 99306-9687 Karlos 

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

WC CARIMBOS
Carimbos de CNPJ, Em-
presarial, Automático, Base 
de Madeira, Redondos, 
Temos Combos Exclusi-
vos para personalização 
de sacolas Kraft. Fone e 
Whats: (67)99294-5878 
(67)99211-6298

IMPERIAL ESTÚDIO
Trabalhamos com móveis 
Industriais sob encomenda, 
ótimo acabamento em ferro 
com mdf, entrega pontual, 
ótima qualidade. Faça já 
seu orçamento Ligação 
e Whatsapp (67) 99113-
0022 Marcos

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

SERRALHERIA FERRO 
FORTE

Trabalhamos com Potão de 
Elevação, Estrutura Metáli-
ca, Motor, e Reformas em 
Geral. Para maiores Infor-
mações: (67)99191-2160 
(Whats)

SANTOS SISTEMA DE 
SEGURANÇA CFTV E 

REFRIGERAÇÃO
Instalação e manutenção 
em ar-condicionado, cerca 
elétrica, alarme, concerti-
na, câmeras de segurança 
CFTV tel: (67) 99122-4693 

MARIANA ALG CALHAS
Trabalhamos com Ca-
lhas, Rufos, Pingadeiras, 
Coifas, Vedação, Chapéu 
para Churrasqueira, Mon-
tagem e Manutenção de 
Telhados, Maiores Infor-
mações: (67)99699-2549 
(67)99207-8827

REFORMA EM GERAL 
DE CASAS RESIDEN-

CIAIS
Troca de portas, janelas, pi-
sos, porcelanato, calçada, 
aumento de cômodo entre 
outros serviços. Compe-
tência e Responsabilidade. 
Ligação e Whatsapp (67) 
98180-0664 Daniel

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 

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

SERRALHERIA FER-
NANDES

Trabalhamos com Fabrica-
ção, Reformas, Estruturas, 
Instalação de Motor, Travas 
e etc. Faça já um orçamen-
to: (67)99331-9520 

THOMPSON SEGU-
RANÇA & MONITORA-

MENTO
Motor de portão, trava elé-
trica, concertinas, cerca 
elétrica, venda, instalação 
e manutenção de câmeras. 
Manutenção e fabricação 
em geral de portões, gra-
des e estruturas metálicas. 
Faça seu orçamento (67) 
99240-0202 Whatsapp 

ARTS EM PORCELANA 
Placas para túmulo em por-
celana e inox. Fabrica em 
Campo Grande/MS  Melhor 
preço da Cidade Ligação 
e Whatsapp (67) 98176-
7130 Jovelino 

JR JARDINAGEM
Manutenção e execução de 
jardim, plantio de grama, 
podas, reforma e execução 
em geral. Orçamento sem 
compromisso Rua: Iturbi-
des de Almeida, 477 Vila 
Nasser Ligação e Whatsa-
pp (67) 99146-9455/ (67) 
3325-9380

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

MONTADOR DE MÓVEIS 
Trabalhamos com monta-
gens de móveis, Aceitamos 
Cartões de Crédito e Débi-
to. (67)9 9216-2967

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

AGÊNCIA DE DETETIVE 
PARTICULAR LOBO

Casos conjugais, empre-
sarial em todo o estado 
do MS. Sigilo absoluto. 
(67) 992872770 falar com 
Luiza.

RENOVARE
Estúdio de Pilates e Mi-
crofisioterapia. Também 
oferecemos RPG e Terapia 
Manual. Contato via Whats:  
(67)98181-5563 R. Manoel 
Inácio de Souza, 1629 

COMUNIDADE TERA-
PÊUTICA NOVA VIDA

Tratamento para pessoas 
que tem problemas com 
álcool e drogas. Ligação 
e Whatsapp (67) 99969-
7608

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

IGREJA PENTECOSTAL 
MINISTÉRIO A.D.I 
PENTECOSTAL(R)

Projeto A.D.I Pentecostal 
conta com a sua ajuda. 
Necessitamos da sua aju-
da para adquirir o terreno 
para a futura Igreja e para o 
futuro projeto. Conta: 8685-
4, Ope: 013 Agência: 3657 
Pr. Juliano Alexandre (67) 
98442-9829/ (67) 99125-
9792

GARRAFAS DE TERERÉ
Conserto e venda de garra-
fas e todos os artigos para 
tereré. No atacado e no va-
rejo. Garrafas personaliza-
das no couro e no inox. Ve-
nha conhecer a nossa loja. 
Av. Euler de Azevedo 743

NINJA TATTOO
Instagram: @ninjatatua-
gems Orçamento Whatsa-
pp: (67)99230-7885

CADEIRAS E PÚLPITO
Materiais para igrejas, 
auditórios, etc. Vendo 24 
cadeiras de madeira com 
estrutura de ferro, e um 
púlpito de madeira, com 
rodinhas. Tudo novo sem 
uso. Contatar pelo What-
sApp nº  9.9109-4564 c/
Lauro Junior.

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 

VENDO MAQUINARIO 
PARA BENEFICIA-
MENTO DE ARROZ 

COMPLETO
Máquina para 350 sacas 
por dia, 01 empacotadeiras 
automática, 01 seletron 
seminovo, mais balanças 
elétricas de 300 kg e 15 kg. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99330-8920 Gilson 

METAL ARTE CALHAS
Fabricamos e instalamos 
calhas, rufos, coifas, cha-
minés e tiramos vazamen-
tos do telhado. Parcela-
mos no cartão. Não deixe 
o barato sair caro, ligue 
já e peça seu orçamento 
sem compromisso.  (67) 
99119-0959  (67) 99204-
9940

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

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

DOCE SABOR GOUMERT 
CONFEITARIA

Kit Festa: 2kg de torta doce, 
100 salgadinhos e 50 doci-
nhos, apenas R$ 149,99.  
Instagram: @DOCESABOR.
CGMS Ligação e Whatsapp 
(67) 99912-0099 Fernanda 

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.
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