O ESTADO
ANO XIX | Nº 5.804| CAMPO GRANDE-MS | R$ 1,00 |SEXTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2021

Câmara aprova
texto-base para
privatização
dos Correios
A Câmara dos Deputados aprovou, ontem (5),
o texto-base do Projeto de
Lei (PL) 521/21, que trata
da privatização dos Correios. A proposta, encaminhada pelo governo em
fevereiro, autoriza a exploração de todos os serviços
postais pela iniciativa
privada. Foram 286 votos
a favor, 173 contra e duas
abstenções. Página A4

ARTES

Projeto usa teatro e
game para divulgar
ciência em
escolas públicas
O projeto “Among
Us nas Escolas” é
uma ação de divulgação científica desenvolvida em escolas
de nível médio da
rede pública de Mato
Grosso do Sul. Página C1
Divulgação
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Sem a imunização completa, idosos
se tornam novos alvos da COVID-19

Grupo representou 64% do total de mortes na semana passada em MS
Com os menores índices de
vacinação completa contra o
novo coronavírus, o perigo de
contaminação e mortes segue à
volta dos sul-mato-grossenses
com 60 anos ou mais. No Estado,

a faixa etária entre 60 e 64 anos
é a que mais está em perigo. Dos
154.086 que tomaram a primeira
dose, apenas 99.69 voltaram para
a segunda aplicação. Segundo
dados da SES (Secretaria de

Estado de Saúde), somente na
última semana o grupo concentrou o maior número de mortes
em razão da doença em Mato
Grosso do Sul. Dos 116 óbitos
registrados nos últimos sete dias,

75 foram pacientes idosos. Para
infectologistas consultados pelo
jornal O Estado, entre os motivos
que estão contribuindo para tal
incremento também, está a baixa
cobertura vacinal. Página A5

MP de São Paulo PONTO CRÍTICO
pede apoio de MS e
da PF para prender
traficantes

Valentin Manieri

O Ministério Público de São
Paulo espera nos próximos meses
montar uma força-tarefa com
seus pares de Mato Grosso do Sul
e Polícia Federal para enfim capturar os “barões do tráfico”, apelido dado aos quatro narcotraficantes mais procurados do Brasil
que atualmente estão foragidos e
estariam escondidos na Bolívia,
em zona próxima da fronteira
com Corumbá. Página A6

Campo Grande
tem menor
preço do m2
entre capitais Empresários aprovam obras de melhoria no trânsito
na rotatória da Avenida Três Barras. Página A6
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Messi não
joga mais no
Barcelona

Esportes

TOKYO
2020

Fotos: COB

O Barcelona anunciou
a saída definitiva de
Lionel Messi. O jogador
estava sem contrato e
negociava com a renovação. Página B4
Tempo
Tempo

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

Cidades

Mín.

Máx.

Campo Grande
Dourados
Corumbá
Ponta Porã
Três Lagoas

16º
14º
15º
13º
16º

31º
28º
34º
26º
28º

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Loterias
Resultados na página A8

Fato inédito
Bia Ferreira é a primeira
pugilista do Brasil a se
classificar para uma final;
Hebert Conceição avança
à disputa pelo 1º lugar no
peso médio

BOXE
RITMO BRASILEIRO
EMBALA DUPLA QUE
LUTA PELO OURO

Movido a Olodum, a
dupla Bia Ferreira e Hebert Conceição conquistou
vagas nas finais no Japão.
Com o avanço de fase, o
esporte já tem a melhor

campanha da história em
Olimpíadas, com a chance
de ter duas medalhas
de ouro, além de uma de
bronze já conquistada por
Abner Teixeira. Página B1

Quadro de medalhas
Posição

1
2
3
16

País Ouro Prata Bronze Total
China

34

24

16

74

EUA

29

35

27

91

Japão

22

10

14

46

Brasil

4

4

8

16

*Atualizado até as 15h de quinta (5).

Onde tem Brasil nos Jogos
SEXTA-FEIRA
8h - Vôlei: Brasil x Coreia do Sul – Feminino - Semifinal
21h - Ginástica rítmica: Grupo geral – Feminino - Classificatórias
SÁBADO
0h30 - Vôlei: Brasil x França - Disputa do 3º lugar - Masculino
1h45 - Boxe: Hebert Conceição - Peso médio - Masculino - Final
7h30 - Futebol: Brasil x Espanha - Masculino – Final

Custo da cesta básica
sobe 22,7% em 12
meses na Capital
Quem vai ao mercado
todo dia ou semanalmente já notou a majoração expressiva nos
preços. Agora dados
do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos
Socioeconômicos) em 17
capitais confirma a alta.
Em 12 meses, o gasto
para comprar os itens
básicos para a sobrevivência subiu 22,73%, em
Campo Grande. No mês
passado, o índice regis-

trou novamente alta de
3,89%, levando o valor a
R$ 588,84. No ano a variação ficou em 2,14%, e
de 22,73% em 12 meses.
O produto com maior
diferença de preços
em julho foi o tomate
(25,38%), com cotação
média de R$ 4,15 a cada
quilo do produto.
Outro item com
variação positiva na
comparação com o mês
anterior foi a banana
(13,31%). Página A8
Vallentin Manieri
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Editorial

A segunda “fatia”

O

presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), prometeu dar andamento
rápido às duas principais reformas
econômicas em tramitação no Congresso, a
tributária e a administrativa. Lira havia dito
que trabalha para que o texto da reforma
administrativa chegue ao plenário até o fim
deste mês e criou uma comissão especial
para discutir a segunda “fatia” da reforma
tributária, mas o fez por mera formalidade
exigida pelo regimento da casa, pois o regime de urgência foi aprovado na sessão
dessa quarta e há acordo de lideranças
para que o projeto vá direto ao plenário, o
que poderia ocorrer ainda nesta semana. As
idas e vindas de ambas as reformas mostram

que tais promessas precisam ser vistas com
certo ceticismo e, por mais importantes que
sejam as reformas, não basta que elas sejam
aprovadas rapidamente: o resultado final
tem de ser bom.
As mudanças no Imposto de Renda já
estão em sua segunda versão elaborada
pelo relator, Celso Sabino (PSBD-PA), pois
a primeira delas foi duramente contestada
por estados e municípios. A estratégia do fatiamento, como já afirmamos muitas vezes,
não entrega um panorama amplo dos planos
do governo para o sistema tributário e força
cada etapa a um “zero a zero” em termos
de arrecadação, com eventual aumento ou
redução na carga sendo compensada dentro

do mesmo projeto para evitar repercussões
negativas. Isso impede que o país substitua
a excessiva tributação sobre a produção e o
consumo, que pune os mais pobres, por uma
maior tributação sobre patrimônio e renda,
em que paga mais quem possui ou ganha
mais, a chamada “justiça tributária”.
A reclamação de estados e municípios
também mostra que o projeto do governo
está muito longe de resolver outro problema
crônico da tributação brasileira: a concentração da arrecadação em Brasília. Impostos
federais correspondem a uma parte desproporcional do bolo tributário, ao passo
que estados e municípios, responsáveis
por muitos serviços essenciais como saúde,

educação e segurança, ficam com parcelas
pequenas da arrecadação e precisam depender dos fundos de participação para
fechar suas contas. Uma reforma tributária
digna do nome, além de redistribuir a tributação sobre produção, consumo e renda,
também teria corrigido esta distorção que
prejudica o modelo federativo brasileiro. Já
a perspectiva de votação da reforma administrativa para agosto é excelente notícia,
considerando que poucos meses atrás havia
a avaliação de que o governo estava cada
vez menos interessado em levá-la adiante,
com medo da repercussão negativa entre o
funcionalismo e pelos possíveis efeitos na
corrida eleitoral de 2022.

Gilberto Verardo

Crise ou patologia no poder

P

oderíamos falar sobre “os poderes” visíveis e os invisíveis. Para o momento,
devemos nos focar a respeito do que
pode ser considerado o mais justo, o mais
tangível, o mais cobiçado, que desperta seduções, às vezes perverso, às vezes bondoso,
às vezes justo, às vezes inteligente, às vezes
omisso – O Poder Representativo.
Considerado como a mola propulsora da
democracia moderna, o Poder Representativo contemporâneo está em processo de
descredito por disseminar a corrupção nas
suas mais diversas praticas.
Com o conhecimento amplo dessa pratica,
graças à mídia em geral, um desencanto
perigoso toma conta da consciência coletiva.
Perigoso, pois não há alternativa ideológica
para abrigar as esperanças individuais e
coletivas. Perigoso, pois costuma atrair
vilões com receitas mágicas e onipresentes.
Perigoso, pois este desencanto a muito conhecido nos bastidores da pratica politica,
sabe-se, agora, com maior clareza, que o
poder representativo vem sendo utilizado,
a bom tempo, para praticas opostas, e bem
opostas, a função real do poder representativo. Assim, nada mais justo do que este
desencanto com o que era para distribuir
riquezas geradas por todos ser utilizada
para a obtenção do lucro fácil, espúrio e
muito, muito egocêntrico. Talvez, seu maior

impacto não se encerre na prática, mas nas
consequências.
Ao tomar conhecimento desta pratica nas
instituições destinadas a disseminar uma
pratica de zelo às coisas do bem coletivo, os
que mais se ressentem são os mais idôneos,
obedientes e cívicos. Possivelmente, adoecem sem conhecer suas razões. A decepção
é o vírus que se incuba no corpo moral da
sociedade.
Será esta pratica tolerável na ótica do
capitalismo selvagem ou será um desvio de
caráter?
Para nós, os normais da sociedade civil
publica, a pessoa que tudo faz para ocupar
um cargo no Poder Representativo, objetivando exercitar coisas de seu ego pessoal
ou para mirar no lucro fácil e escuso é um
desvirtuado moral, pois sabe distinguir o
que é certo e o que é errado, o que moral e
ético e o que é amoral. Portanto, tem consciência do que faz e isso merece reflexão
acompanhada de extrema preocupação, pois
estamos diante de um quadro de transtorno
de personalidade antissocial e não adianta
contemporizar.
Para o CID-10 (Código Internacional
de Doenças), a característica essencial
do Transtorno da Personalidade Antissocial é um padrão invasivo de desrespeito e
violação dos direitos dos outros, que inicia

na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta. Este padrão também
é conhecido como psicopatia, sociopatas ou
transtorno da personalidade dissocial. O engodo e a manipulação são aspectos centrais
do Transtorno da Personalidade Antissocial.
(na CID.10 é F60.2) - 301.7 - PERSONALIDADE ANTISSOCIAL - DSM.IV).
Claro que há exceções em outros hemisferios democraticos, como também ha pessoas
com real espírito público habitando países
amadurecidos repletos de mecanismos eficientes de participação, como aqui também
temos gente que merece nosso respeito,
mas pelo que se tem visto ultimamente pela
mídia, ao revelar a pratica de atitudes escusas a lei e a moral civilizada, certamente
a crise politica que está existindo, nestas
proporções, é em razão ao tipo de caráter
que ocupa e exercita o poder. Afinal, o poder
representativo foi concebido pelo próprio
homem para educar seus ímpetos egocêntricos. Neste sentido, certo desprendimento
do próprio umbigo pode ser considerado uma
primeira virtude para o exercício deste tipo
de poder, tão essencial a saúde da vida em
sociedade.
O ressentimento coletivo com os poderes
constituídos se expressam em variados
formatos, mas deve-se ressaltar que para
os cumpridores do dever, geralmente obe-

Psicólogo e psicoterapeuta
dientes e mais passivos que os “rebeldes”, o
caminho termina no processo chamado vulgarmente de “engolir sapo” ou na linguagem
clínica de somatização física, psíquica ou
social, que são aspectos importantes na
construção social da enfermidade. Será
que com todo o arranjo jurídico utilizado
nos processos de ampla defesa inibe ou
ajuda esta distorção patológica do poder
representativo?
Por enquanto, o único poder que
almejo é de continuar a cuidar de beija-flores
no quintal de casa.

Matthias Schupp

Além das Olimpíadas: a arte de saber
ouvir e acreditar no esporte

H

á um antigo ditado alemão que diz
que “todo homem é o arquiteto de sua
própria sorte”. Essa é uma definição
sucinta, mas muito apropriada, para resumir
a carreira de um então jovem piloto que estreava na Fórmula 1 no ano de 1991. Nascido
em Hürth, uma pequena cidade na região de
Colônia, na Alemanha, o rapaz fora moldado
pelas categorias de base da Mercedes, gigante
montadora automotiva alemã, quando, aos 22
anos, teve a chance de estrear na categoria
máxima do automobilismo, ao lado de lendas
como Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell
e Nelson Piquet.
Era uma oportunidade única e extremamente improvável para o ilustre desconhecido,
que “caiu em seu colo” apenas porque um dos
pilotos do grid, Bertrand Gachot, havia se envolvido, meses antes, em uma briga de trânsito
em Londres, sendo condenado e preso pela polícia inglesa. Atenta à grande oportunidade de
se recolocar no mercado bilionário da Fórmula
1, a Mercedes, patrocinadora do jovem alemão,
abriu negociações com a Jordan e “comprou” a
vaga na equipe, para que seu prodígio pudesse
estrear na F1 naquele fim de semana. Anos
depois, o jovem, de nome Michael Schumacher,

se tornaria o que muitos consideram “o maior
piloto de todos os tempos”, ao conquistar 91
vitórias, sete títulos mundiais, e se alçar ao
cargo de maior ídolo da Ferrari.
Mas essa história inspiradora poderia não
ter acontecido, caso uma das maiores corporações da Alemanha não tivesse investido tempo
e dinheiro em um talento local, que precisava
de “um empurrãozinho” na carreira. Felizmente, esse não é um caso isolado no mundo
esportivo, mas a proporção ainda é consideravelmente pequena, quando analisamos o
impacto e os benefícios de apoios não só na vida
dos esportistas, mas também na realidade de
comunidades por todo o mundo, que buscam
em marcas bem sucedidas uma identificação
com o lugar em que vivem. Para as marcas,
então, as vantagens são inúmeras, pois faz
com que seu público as encare de forma mais
humana e próxima - uma das mais bem sucedidas estratégias de marketing.
Em tempos de falar de ESG (sigla para
environmental, social and governance, ou ambiental, social e governança, em português),
olhar para fora da empresa também faz parte
do processo. O que é social senão a participação
da instituição nas necessidades da sociedade?

E o que une mais a sociedade do que um suas
referências esportivas? É hora de as empresas
entenderem que, além de clientes, estão do lado
de fora pessoas que esperam por um incentivo
para acreditarem nos seus sonhos.
O esporte é o espelho da cultura do povo e
cabe às empresas entenderem a relevância de
apoiar aquilo que faz parte da identidade da
sociedade. Dar suporte a modalidades esportivas, atletas e equipes é estampar, em forma
de investimento, o orgulho que as empresas
têm de também estarem ao lado de uma das
grandes paixões do povo e de contribuir para
sua evolução e desenvolvimento. Assim como
qualquer setor da economia, o esporte precisa
de pessoas dispostas a investirem no seu sucesso e terem como retorno o êxtase de novas
conquistas, a vibração com novos recordes e a
satisfação de fazer parte de uma conquista que
é sempre coletiva.
E para buscar bons exemplos, não precisamos nem mesmo sair do Brasil. A ginasta
curitibana Júlia Soares é um desses casos.
Ela está próxima de homologar um elemento
da ginástica artística. A entrada na trave, que
levará o nome “Soares”, irá carregar também
o nome Brasil e daqueles que estiveram ao seu

É CEO da Neodent e EVP do Grupo Straumann
da América Latina.
lado para o código de pontuação da Federação
Internacional de Ginástica (FIG).
Por trás do feito de Júlia estão infinitos
profissionais, familiares, amigos e também
apoiadores, que olharam para ela com os olhos
de quem acredita na construção de um sonho
desde o primeiro minuto. De quem sabe que
só se alcança o topo após uma longa subida,
recheada de percalços e desafios. Mas que
sabe que, no fundo, nada paga - e nem apaga - o
brilho do sorriso de quem chega lá!
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1 Coletivamente, a manchete de ontem:

“Reativação do Hospital
da Criança promete
desafogar fila de espera”
Foi: 80% muito importante | 5% pouco importante
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| 5% sem importância
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2 Os textos da primeira página continham

algum exagero em relação às páginas internas?
0% SIM
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3 Qual foi a notícia mais importante?
“Banco de leite precisa aumentar estoque
para garantir alimento aos recém-nascidos”

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:

80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Mordida do Leão
Uma mão...

Que Mato Grosso do Sul tem vivenciado um grande momento em todos os municípios com obras e desenvolvimento
resultado de uma forma municipalista de governar e com
reflexo também na capital, ninguém discute. E nessa semana mais um exemplo desse aconteceu. O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad, reforçaram
a tese firmando mais um convênio em milhões de repasses,
colaborando no canteiro de obras em que se transformou
Campo Grande. O chefe do Executivo estadual destacou
que são investimentos na readequação viária da rotatória
da Avenida Três Barras com a Rua Marquês de Lavradio
e equipamentos para fiscalização do trânsito.

Uma mão 2….

A ideia é acabar com mais um ponto de congestionamento do trânsito da Capital, como já aconteceu na
rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Parque.
“Estamos somando forças com a prefeitura para ajudar
a resolver os problemas da população. Outros convênios
estão programados, como o novo acesso às Moreninhas,”
garantiu Reinaldo. O perfil municipalista do governador e
a boa relação entre os dois mandatários traduzindo pra
politica em início de corrida sucessória não disfarçou os
entusiastas de uma aliança entre os dois mandatários para
2022. Recordando a cantilena do ex-prefeito Lúdio Coelho
onde “uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto...”

Ex-juiz

Retornando às mídias o ex-juiz Odilon de Oliveira e que
ainda sonha ser governador, garante ter o convite de cinco
agremiações, incluindo o Podemos, e deve definir ainda
nesse mês o partido a se filiar. A performance politico-eleitoral do ex-juiz não tem demonstrado, até o momento,
o mesmo sucesso da carreira profissional. Além de sair
derrotado na campanha contra o atual governador Reinaldo
Azambuja, na recente eleiçção de 2020, não conseguiu
reeleger o filho Odilon Oliveira Junior (PSD). Dos 15 vereadores que não se reelegeram, maioria teve menos de 2
mil votos, entre eles Odilonzinho que obteve apenas 1.534
votos e agora o pai acena com seu retorno político. Será
que cola?

A vice

De mal das pernas com a China, maior comprador de
produtos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro busca recuperar prestigio no agronegócio, colocando em evidência
como uma de suas virtuais candidatas à vice-presidência,
a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina. Reconhecida pelo próprio presidente como a “ministra que
vale por dez” ela voltou ao cenário politico nacional onde
substituiria o tal “cunhado” e atual vice-presidente, general
Hamilton Mourão, que passou a ser considerado inimigo
pelo presidente. Tereza passou a ser considerada o nome
ideal para o cargo, pois tem o apoio da Frente Parlamentar
do Agronegócio, do qual foi presidente, e tem a simpatia
de empresários. Vamos aguardar.

Enquanto isso...

A discussão sobre a criação de uma frente de partidos
de centro para ter um candidato contra Bolsonaro e Lula,
em 2022, começou há pouco mais de um ano. Ainda hoje,
entre os mais citados para assumir essa missão estão os
ex-ministros Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Ciro Gomes
(PDT); o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG); e os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite (ambos do PSDB).
www.bosco.blog.br

Agora é lei

Sancionado projeto que
prioriza religiosos em
vacinação contra COVID-19
O Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul sancionou a Lei nº 5.696, de
autoria do deputado Lidio
Lopes (Patriota), que garante a prioridade de imunização dos representantes
religiosos no Programa de
Vacinação contra a COVID19. A nova norma foi publicada no Diário Oficial dessa
quinta-feira (5).
Dessa forma líderes religiosos como pastores, padres
e demais nomenclaturas de
entidades religiosas foram
incluídos. Para receber a
vacina, deverá ser comprovada a qualificação de pastor,
padre ou líder religioso, credenciado por sua representação religiosa. Também deverá ser apresentado comprovante de endereço da
instituição religiosa à qual
pertence ou, sendo o caso,
do contrato de aluguel devidamente assinado por duas
testemunhas, com reconhecimento de firma das partes
envolvidas.
Aos representantes religiosos que comprovarem os

requisitos citados é assegurada a prioridade nas campanhas de vacinação contra
a COVID-19 e outras doenças
contagiosas realizadas no
Estado, os quais se somarão
a outros grupos definidos
como prioritários.
A lei deixa clara a responsabilidade do Poder Executivo em adotar todas as
medidas necessárias para a
inclusão dos representantes
religiosos ao grupo de risco
e consequente prioridade na
vacinação.
O Projeto de Lei 128/2021
foi aprovado em 15 de julho.
O deputado defendeu a proposta justificando que o grupo
religioso está na linha de
frente na pandemia ajudando
as pessoas que necessitam de
diversos tipos de ajuda.
“Com isso, são colocados
em situação de vulnerabilidade e risco ao contágio de
inúmeras doenças, inclusive
a atual COVID-19, doença
esta que infelizmente ceifou
a vida de muitos cidadãos,
inclusive de líderes religiosos.” (AC)

Urgência para PL que muda IR
preocupa empresariado de MS
Setor habitacional pede à bancada mais discussão na proposta de mudanças
Andrea Cruz
Os deputados federais Beto
Pereira (PSDB), Dagoberto
Nogueira (PDT), Fábio Trad
(PSD) e Vander Loubet (PT)
votaram na quarta-feira (4)
contra a tramitação em regime
de urgência do PL 2.337/21,
que trata da reforma tributária do Imposto de Renda da
pessoa física e jurídica com
reajuste de tabela, tributação
dos dividendos e lucros distribuídos aos sócios e vários
outros pontos. Mesmo assim, a
urgência foi aprovada por 278
a 158 votos e a matéria pode
furar a fila e ser pautada em
plenário imediatamente.
Da bancada de Mato Grosso
do Sul, os deputados favoráveis
à rápida tramitação do PL: Rose
Modesto (PSDB), Loester Trutis
(PSL) e Luiz Ovando (PSL), votaram a favor da tramitação em
regime de urgência. Bia Cavassa
do PSDB não votou.
Ricardo Barros (PP-PR),
líder do governo na Câmara
dos Deputados, disse que a
reforma do IR será votada na
próxima semana.

Preocupação

Preocupado com a possibilidade de haver prejuízos
com elevação da tributação, o

Secovi-MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do
Sul) enviou na quarta-feira (4),
aos oito deputados federais
de Mato Grosso do Sul, ofício
assinado por 24 entidades de
19 estados, alertando sobre
o aumento de impostos no
Brasil. O sindicato alertou que
a bancada não votasse a favor
do regime de urgência e que
não apoiasse o texto substitutivo do relator, deputado Celso
Sabino (PSDB-BA).
O objetivo da reforma tributária é a simplificação dos
tributos para aumentar a eficiência das empresas, porém
especialistas avaliam que a
nova proposta torna o processo ainda mais complicado.
E na prática aumenta os tributos a serem pagos pelas
empresas.
O presidente do Secovi-MS,
Marcos Augusto Netto, disse
ao jornal O Estado que as entidades pedem apoio das bancadas de seus estados e que
não só o setor das empresas
de imóveis, como outros setores concordam que haverá
elevação da carga tributária,
caso o texto seja aprovado.
O presidente afirma que a
proposta recebeu dezenas de
modificações e que não deve
ser votada sem discussão com

os setores e empresários.
“Numa análise preliminar,
a tributação do setor estará
sendo ampliada em mais de
75%, sem considerar os efeitos
da CBS (Contribuição Sobre
Bens e Serviços). A Reforma
Tributária possui pontos vitais e importantes. Quando
o governo anunciou pela primeira vez, disse que havia
o princípio da neutralidade
tributária e não ia aumentar a
arrecadação. Não ia ter nema
aumento e nem redução. Outro
ponto era em relação a retomada do desenvolvimento,
geração de emprego e simplificação tributária. Mas, com a
proposta do relator isso não vai
acontecer, pelo contrário, vai
aumentar os impostos. É uma
coisa que está apavorando o
empresariado, com toda essa
crise que estamos enfrentamos
e aumentar a carga tributaria
é um absurdo.”
Netto afirmou também que
esperava apoio da bancada
federal de Mato Grosso do
Sul e que o objetivo era que o
projeto tramitasse em tempo
normal. “Nós enviamos o documento para pedir que desse
uma freada no projeto. Temos
de ter calma e discutir. Tem
que haver calibragem das alíquotas, se não vamos ter um

aumento de carga tributária
astronômica. Peço aos deputados que ouçam quem produz.
Não adianta querer votar um
negócio dessa a toque de
caixa, porque lá na frente vai
parar a economia.”
Para o presidente do Secovi-MS, caso haja a aprovação do
texto, haverá grandes prejuízos
ao setor imobiliário, da construção civil e de loteamentos,
tendo como consequência uma
problemática na moradia.
Valor de imóveis – no projeto de lei original, o governo
propôs permitir a atualização
do valor de imóveis, com possível redução de alíquota do
Imposto de Renda (IR) sobre
ganhos de capital na venda de
imóveis. No substitutivo, a proposta é opcional e prevê que a
diferença entre o valor do bem
imóvel atualizado e o seu custo
de aquisição será considerada
acréscimo patrimonial, integrando o custo de aquisição do
bem da pessoa física.
Dessa forma, “incidirá Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
à alíquota de 4%”. Nas regras
atuais, a alíquota do IR sobre
ganhos de capital é de 15% a
22,5% e ela só ocorre quando
há venda ou transferência da
posse do imóvel.

Coronavírus

Corrêa destaca que parceria com iniciativa
privada é decisiva para MS vencer a pandemia
Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB),
destacou que a sólida parceria
entre o Poder Público e a
iniciativa privada, por meio
da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grosso do Sul), é decisiva para
Mato Grosso do Sul vencer a
pandemia da COVID-19.
O deputado esteve em Corumbá, onde participou da
inauguração de um drive-thru, montado pelo setor
empresarial, para testagem
em massa da população da
Cidade Branca e também
da vizinha, Ladário. Na ocasião, também foram doados
diversos insumos e um ultrafreezer para conservação
das vacinas, como parte das
ações do Movimento Unidos
Pela Vacina, que reúne cerca
de 40 empresas para suporte,
compra e doação direta de
materiais às secretarias municipais de Saúde.
Para Corrêa, o trabalho

Presidente da Assembleia,
deputado Paulo Corrêa
participou de iniciativa
em Corumbá

demonstra o dinamismo da
iniciativa privada em conjunto
com o Poder Público. “É muito
bom estar aqui e comemorar
uma ação inédita, um mutirão
para combatermos o coronavírus. E, hoje, estamos comemorando esse primeiro lugar
em vacinação e esperamos
ter, em outubro, a imunização
em rebanho. Esses testes que
a Fiems está trazendo, vejo
como uma ação inteligente

para combater a pandemia.
Quero parabenizar a iniciativa privada e a indústria.”
Além do apoio do setor
empresarial, Corrêa destaca
o incondicional empenho dos
profissionais de Saúde, a
exemplar logística aplicada
no Estado e o trabalho desenvolvido pelo secretário de
Estado de Saúde, Geraldo Resende, por determinação do
governador Reinaldo Azam-

buja. Ele indica que a gestão
contribuiu para o Estado ter
ultrapassado, nesta semana,
a marca de 80% do público
vacinável com a primeira dose
da vacina, e 45% com as duas
doses ou dose única.
Presidente da Fiems, o
empresário Sérgio Longen
afirma que “somente a vacina
é o instrumento necessário
para sairmos dessa crise, mas
até que ela esteja no braço de
toda a população, nós vamos
contribuir com todos os meios
necessários para o controle
da pandemia”.
“O Movimento Unidos Pela
Vacina começou há quatro
meses, com um objetivo muito
claro de dar suporte para a
campanha de vacinação nos
79 municípios de Mato Grosso
do Sul, com o apoio do governo
do Estado, destacando o trabalho do secretário de Estado
de Saúde, Geraldo Resende, e
todos os secretários municipais de Saúde de Mato Grosso
do Sul”, completou. (AC)

Reforma eleitoral

Câmara adia análise de PEC sobre ‘distritão’
Agência Brasil
A Câmara dos Deputados
adiou para hoje (6) a retomada
da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
125/11, que impõe a adoção
do voto majoritário para a
escolha de deputados federais,
estaduais e vereadores, o chamado “distritão” puro. Uma
reunião para analisar a matéria chegou a ser convocada
para ontem (5), mas foi adiada
em razão de impasse sobre a

votação. Em decorrência da
polêmica, a comissão especial
que analisa o tema tem três
reuniões marcadas para analisar a matéria nesta sexta-feira.
O “distritão” puro prevê a
eleição dos candidatos que
obtiverem mais votos no pleito,
sem levar em conta os votos
dados aos partidos, como
acontece no atual sistema
proporcional.
A proposta original, de
autoria do deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP), previa

apenas o adiamento das eleições em datas próximas deferiados. A justificativa é de
que a realização de eleições
em datas muito próximas de
feriados pode contribuir para
maior abstenção dos eleitores.
O texto, contudo, foi alterado
pela relatora, Renata Abreu
(Podemos-SP), para propor o
novo regramento já para as
próximas eleições.
A PEC determina que o
chamado “distritão” seja uma
transição para o sistema distrital misto, a ser adotado nas

eleições seguintes. O sistema
é a mistura do sistema de voto
proporcional e majoritário.
Os eleitores teriam dois
votos: um para candidatos no
distrito e outro para as legendas (partidos). Os votos
em legenda são computados
em todo o estado ou município.
A PEC também altera a
data de posse do presidente
da República que, a partir de
2027, passaria a ser realizada
em 5 de janeiro, e dos governadores e prefeitos, que seriam
empossados em 6 de janeiro.
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Serviço postal

Se ficar o bicho come

O aumento da tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e
ministros do Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal
Federal por causa dos ataques às urnas eletrônicas deixa
a Polícia Federal na berlinda. De um lado, mais uma vez
nessa quarta-feira (4) o presidente se valeu da PF, no caso
um inquérito, para sustentar sua tese de fraudes. Do outro,
o Judiciário coloca a própria corporação no encalço de
Bolsonaro e de seus apoiadores radicais por divulgação de
fake news.

Sequência

A entrevista de Bolsonaro em que apresentou o inquérito
conduzido pela PF como prova da fragilidade do sistema de
votação sem impressão do voto começou pouco tempo após
Alexandre de Moraes formalizar a inclusão do presidente
como investigado no inquérito das fake news.

Explique

Moraes ainda ordenou que a delegada do caso tome o
depoimento de Anderson Torres, ministro da Justiça que
participou da live da quinta (29) e mostrou laudos dos peritos
da PF com sugestão de impressão do voto e apontamentos de
falhas.

Lista

Além do caso das fake news, a PF ainda conduz dois casos
que têm o presidente e familiares na mira. A investigação de
suposta organização criminosa derivada do inquérito dos atos
antidemocráticos e a denúncia de possível interferência de
Bolsonaro na PF feita por Sérgio Moro.

Vedação

A PF também foi alvo de críticas dos senadores da CPI
da COVID após divulgar a abertura de inquérito para apurar
vazamento de informações da investigação sobre a compra da
Covaxin após envio à comissão. Os senadores informaram que
irão pedir o cancelamento da investigação.

Chapéu

Criminosos que hackearam o celular do ex-presidente da
Câmara Rodrigo Maia se deram mal e perderam R$ 50 ao
tentar tomar R$ 20 mil do deputado Luís Miranda (DEM-DF).

... de otário

Usando a conta de Maia no Telegram, os criminosos
entraram em contato com Miranda e pediram R$ 20 mil. O
deputado percebeu se tratar de golpe e disse que o banco
precisava de R$ 50 para liberar a transação. O criminoso
então se dispôs a pagar a taxa em troca da transferência de
R$ 20 mil.

... é marreta

E assim foi feito. Logo após receber os R$ 50 da suposta
taxa, Miranda enviou um áudio ao golpista em que diz:
“Bandido, comigo não”.

Turbulência

A empresa Latin Air Support, que aparece em papel
timbrado com proposta de venda de vacinas AstraZeneca
enviado ao Ministério da Saúde por Cristiano Carvalho em
janeiro, atua, na verdade, no setor aéreo, com fornecimento e
reparo de peças de aeronaves na Florida, nos Estados Unidos.
Ela está em nome de George Marques.

Mudou

Em seus depoimentos à CPI da COVID, os ex-servidores do
Ministério da Saúde Roberto Dias e Marcelo Blanco disseram
que Carvalho enviou inicialmente uma proposta em nome
da Latin Air Support e somente depois se colocou como
representante da Davati, empresa que, segundo ele, poderia
oferecer 400 milhões de doses ao Brasil.

Nas asas

A Folha mostrou que o reverendo Amilton, de ONG que
levou ao ministério o policial militar Luiz Dominghetti, também
ofereceu doses da vacina da AstraZeneca aos ministérios da
saúde de Angola e de Honduras usando o nome da Latin Air
Support. Dominghetti foi quem disse ter recebido pedido de
propina de Roberto Dias, que nega.

Voltei

Ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB)
negocia retorno ao PT, ao qual foi filiado entre 1982 e 2003.
O movimento tem apoio de Lula e da direção nacional do
PT. “Vamos construir uma chapa forte e fazer do PT o maior
partido da Paraíba”, afirma Coutinho. O projeto, contudo,
enfrenta resistências no diretório local.

Aliança

Aliados de Bolsonaro que vão concorrer a governos no
Nordeste trabalham por palanques mais amplos. Na Paraíba,
o preferido de Bolsonaro para o governo do estado, Romero
Rodrigues (PSD), fechou aliança local com o PSDB e se diz
disposto a receber o apoio até de partidos de esquerda.

Assunto encerrado. O Bolsonaro pode
dar pirueta, plantar bananeira e chorar.
Mas vai perder de goleada
Paulinho da Força (SP), presidente do Solidariedade, sobre a
votação da PEC do voto impresso na CCJ nessa quinta-feira (5)

Câmara aprova texto-base de
projeto para privatizar Correios
Projeto do Ministério da Economia prevê venda de 100% da estatal
Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Folhapress
Numa vitória da equipe econômica do governo, a Câmara
aprovou ontem (5) o texto-base
do projeto que abre caminho
para a privatização dos Correios. A proposta, que quebra
o monopólio da estatal e abre a
empresa pública para o capital
privado, teve o apoio de 286 deputados, e 173 foram contrários.
Após a conclusão da votação na
Câmara, o projeto ainda precisará passar pelo Senado.
O plano elaborado pelo Ministério da Economia para a
privatização dos Correios prevê
a venda de 100% da estatal. A
versão aprovada na Câmara
está em linha com essa intenção.
A equipe do ministro Paulo
Guedes (Economia) quer publicar
o edital de privatização dos Correios até o fim do ano e realizar a
operação até março de 2022.
Durante mais de três horas
de discussão no plenário, poucos
governistas defenderam a proposta. Os discursos favoráveis
foram dominados pela bancada
do partido Novo, que alegou falta
de competitividade dos Correios
e indicações políticas feitas à
estatal. O Novo não integra a
base de apoio do governo no
Congresso, mas é alinhado à
pauta liberal.
Para reduzir a resistência à
privatização na Câmara, o relator, deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA), teve de fazer
alterações na proposta. Ele in-

Deputado federal
Gil Cutrim é o
relator do projeto

cluiu, por exemplo, a previsão de
estabilidade de 18 meses para
funcionários da estatal após a
privatização.
Para Cutrim, é juridicamente
viável que o setor privado opere
no serviço postal universal por
meio de contratos de concessão,
o que está previsto no texto
aprovado.
O projeto diz que o operador
postal será obrigado a assegurar a continuidade do serviço
universal (a todos e inclusive em
cidades menos atrativas economicamente) e cumprir metas.
O relator alterou a proposta
original, enviada pelo governo,
e passou a estabelecer exclusividade de cinco anos para
serviços postais à empresa que
arrematar a companhia.
Antes, na versão do governo,

a exclusividade seria de, no máximo, cinco anos e poderia ser
restringida por ato do Executivo.
O texto aprovado pela Câmara também impede o fechamento de agências dos Correios
em áreas remotas do país, como
forma de garantir a prestação de
um serviço universal.
Outra mudança feita pelo
relator prevê um PDV, plano de
demissão voluntária. De acordo
com o texto, a demissão voluntária poderia ser pedida até
180 dias após a desestatização.
Ao funcionário, seria paga uma
indenização de um ano de remuneração, com manutenção
do plano de saúde neste período,
além de ingresso em um programa de requalificação.
A equipe econômica ainda
não tem uma estimativa clara

de quanto pode ser arrecadado
na venda dos Correios, pois o
valor da operação dependia do
formato final do projeto a ser
votado pelo Congresso.
Conforme o texto, as tarifas
serão transparentes e poderão
ser diferenciadas geograficamente com base no custo do
serviço, na renda dos usuários
e nos indicadores sociais, para
garantir o acesso de qualquer
pessoa ou empresa ao serviço
postal universal. Além disso,
deve ser criada a “tarifa social”
para os usuários sem dinheiro
para pagar pelo serviço.
As tarifas do serviço postal
universal serão reajustadas
anualmente considerando o
índice de preços previsto no
contrato de concessão, podendo
incluir um fator de desconto.

Ataques

Fux diz que ataques de Bolsonaro atingem
todo o STF e cancela reunião de Poderes
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz
Fux, afirmou ontem (5) que o
presidente Jair Bolsonaro não
cumpre a própria palavra e
anunciou o cancelamento da
reunião entre os chefes dos três
Poderes que havia convocado.
Fux disse que o chefe do
Executivo tem reiterado os ataques a integrantes da corte,
em especial aos ministros Luís
Roberto Barroso e Alexandre
de Moraes, e que as ofensas não
atingem apenas os dois, mas
todo o tribunal.
O ministro disse que alertou
Bolsonaro em julho “sobre os
limites do exercício do direito
da liberdade de expressão” e criticou a insistência do presidente
em criticar membros da corte.

“Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura
das atividades jurisdicionais
deste semestre, diálogo eficiente
pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras,
o que, infelizmente, não temos
visto no cenário atual.

Bolsonaro e Moraes

O presidente Jair Bolsonaro
insistiu em ameaças golpistas
ontem (5), voltou a falar em atuação fora dos limites da Constituição e fez ataques a Alexandre
de Moraes, ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal).
“A hora dele [Moraes] vai
chegar. Porque está jogando fora
das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Não
pretendo sair das quatro linhas

para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando”, disse o
presidente.
“Não dá para continuarmos
com ministro arbitrário, ditatorial”, completou ele em entrevista à Rádio 93 FM, do Rio de
Janeiro.
Bolsonaro foi incluído na
quarta-feira (4) como investigado no inquérito das fake news,
relatado por Moraes. O presidente voltou a fazer ataques ao
presidente do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, que se opõe à
proposta de adoção do voto
impresso, bandeira prioritária
de Bolsonaro.
Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro disse que está
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Lira sinaliza que pode
ignorar comissão e levar
voto impresso ao plenário
Agência Câmara/Agências
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), disse, nessa quinta-feira (5), que pode pautar
em plenário as propostas de
emenda à Constituição (PEC)
do voto impresso e da reforma
eleitoral, mesmo que as duas
sugestões de alteração sejam
derrotadas ou nem votadas
nas comissões especiais.
Lira argumentou que o

disposto a participar de protesto
“daqui a 2 ou 3 domingos”, na
Avenida Paulista, “para a gente
fazer mais um apelo” ao TSE e
a Barroso sobre a mudança no
sistema de voto.
Mais cedo, diante de apoiadores em frente do Palácio da
Alvorada, Bolsonaro debochou
do inquérito do Supremo que investiga as fake news. “Olha, o que
é a ditadura da toga. O que dois
ministros estão fazendo no STF.
Barroso e Alexandre de Moraes.
Vão me investigar. Será que vão
dar uma sentença, fazer busca
e apreensão no Alvorada? O que
fazem com o povo comum aí. Será
que vão fazer isso? Vão mandar
quem aqui? A PF ou as Forças
Armadas, baseado no quê?”, disse
o presidente. (Folhapress)

trabalho dos deputados nas
comissões funciona apenas
de maneira “opinativa” e que
o regimento interno da Câmara permite levar a matéria
diretamente ao plenário.
“As comissões especiais
funcionam de maneira opinativa, não são terminativas.
Ela sugere um texto. Mas
qualquer recurso pode fazer
ao plenário. É importante
que a gente tenha calma”,
afirmou.

Presidente Jair Bolsonaro
e o deputado federal
Filipe Barros (PSL-PR),
relator do projeto

Novo relatório

Relator da PEC, o bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR)
apresentou novo substitutivo,
incluindo “contagem pública e
manual dos votos impressos”.
Haveria, inclusive, contagem
na própria seção eleitoral. Já
é o terceiro texto em relação
ao original, de Bia Kicis (PSL-DF), outra aliada incondicional do presidente.

Assim, “a apuração dos
votos dar-se-á exclusivamente de forma manual, por
meio da contagem de cada
um dos registros impressos
de voto, em contagem pública
nas seções eleitorais, com a
presença de eleitores e fiscais
de partido”, diz o parecer. O
relator defende a implementação das mudanças já em
2022.
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Valentin Manieri

Sem completar o
ciclo vacinal, idosos
se tornam principais
alvos da COVID-19
Com muitos idosos ainda
sem tomar a segunda dose
contra a COVID-19, o perigo de
contaminação e mortes segue à
volta dos sul-mato-grossenses
com 60 anos ou mais. Segundo
dados da SES (Secretaria de
Estado de Saúde), na última
semana o grupo concentrou o
maior número de mortes em
razão da doença no Estado. Dos
116 registros nos últimos sete
dias, 75 foram pacientes idosos,
o que representa 64% do total de
mortes computadas.
Na semana do dia 30 de
julho a 5 de agosto, somente na
quinta-feira (5) a quantidade
de mortes de idosos não foi
superior à soma de sul-mato-grossenses que perderam a
luta contra a doença. Contudo,
no dia 2 de agosto, todos os sete
moradores do Estado que morreram tinham mais de 60 anos.
De acordo com a infectologista Mariana Croda, as mortes
podem estar atreladas a muitos
fatores, a começar pela cobertura vacinal das vítimas. “O
primeiro dado a ser analisado
é se essas mortes foram de
pessoas vacinadas ou não, até
porque, nossa cobertura de imu-

nização está bem abaixo do que
deveria”, explica. Outro ponto
levantado pela especialista é
a conclusão do ciclo vacinal.
“A gente sabe que apenas uma
dose da vacina em idosos não é
suficiente para garantir imunidade, especialmente nas acima
de 70 anos”, aponta.
Desde que a vacinação começou, os idosos foram o segundo grupo prioritário às aplicações, apesar disso, segundo
dados do “vacinômetro” da rede
estadual, muitos não completaram o ciclo vacinal.
“Muitos ainda estão dentro
do prazo de retorno que, no
caso da vacina da AstraZeneca, é de três meses. Mas,
para quem não voltou, estamos
fazendo os esforços possíveis,
para que tomem a segunda
dose da vacina”, esclarece o
secretário estadual de Saúde,
Geraldo Resende.

Terceira dose

Para Mariana Croda, respostas mais consistentes
devem começar a ser apresentadas no fim deste ano. “Estamos pesquisando e aguardando dados de diversas análises. Muitas respostas virão
até o fim do ano”, finaliza.

Pandemia

Além da fronteira, outras 12 cidades
já concluíram aplicação da 1ª dose
Jhefferson Gamarra

A baixa imunização
já tem refletido
diretamente em um
aumento de mortes

Na última semana, grupo representou 64% das mortes pela doença no Estado
Clayton Neves

A5

População com idades entre 60 e 64 anos
é a que está mais suscetível ao vírus
No Estado, a faixa etária entre 60 e 64 anos é a que mais
está em perigo. Dos 154.086 que tomaram a primeira vacina, apenas 99.69 voltaram para a segunda aplicação. Em
seguida, sul-mato-grossenses de 70 a 74 anos, que, de um
total de 74.887 que receberam a chamada D1, somente 64.139
estão com a D2 em dia. Na sequência, idosos com mais de 80
anos que têm 45.897 imunizados com as duas doses, contra
51.024 vacinados com uma só.
Nas melhores posições aparecem o grupo de 70 a 75 anos, que
teve 39.277 vacinados com as duas doses, sendo que 42.500 receberam a primeira. Por fim, idosos em instituições. Dos 2.693 que
receberam a primeira aplicação, 2.290 completaram o reforço.
Além do fator vacinação, a infectologista Mariana Croda
aponta para outro elemento preponderante que pode deixar
idosos mais vulneráveis à ação do vírus: as doenças preexistentes. “É um ponto que pode provocar muita interferência.
Um paciente oncológico, por exemplo, pode ter uma resposta
menor à vacina”, pontua.
Nesta semana, estudo da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)
feito no Rio de Janeiro alertou para tendência de crescimento
nas internações de idosos, isso após quatro meses de queda
e estabilidade. A faixa etária com aumento mais significativo
foi a de moradores com 80 anos ou mais. Para especialistas,
o avanço da variante delta na região é uma das justificativas
para o desempenho. Risco que, por enquanto, ainda não foi
atestado em Mato Grosso do Sul.
“Essas internações podem ser resposta à presença da variante
delta, que está presente no Rio de Janeiro. O que se espera é que
não aumente a incidência de óbitos. Por enquanto, essa ameaça
ainda não está confirmada no Estado”, completa Mariana.

Com a campanha de vacinação acontecendo de
forma rápida, 12 cidades de
Mato Grosso do Sul já imunizaram 100% dos adultos
com a 1ª dose da vacina
contra a COVID-19. Outros 13
municípios que participaram
do estudo de imunização da
fronteira já concluíram o
ciclo vacinal. Além disso, o
Estado alcançou a imunidade
coletiva nos indígenas, com
taxa de vacinação de 80% da
população desse grupo.
Conforme o painel “vacinômetro” da SES (Secretária de Estado de Saúde),
as cidades de Amambai, Juti,
Sidrolândia, Corguinho, Douradina, Jaraguari, Iguatemi,
Miranda, Laguna Carapã,
Itaporã, Terenos e Tacuru
encerraram a aplicação da
primeira dose em adultos e
seguem apenas com a aplicação da segunda dose.
Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol,
Coronel Sapucaia, Corumbá,
Japorã, Ladário, Mundo
Novo, Paranhos, Ponta
Porã, Porto Murtinho e Sete
Quedas não receberão doses
por terem sido contempladas
no estudo de eficácia de va-

cinação com o imunizante
da farmacêutica americana
Janssen.
Em todos os casos, essas
25 cidades só voltarão a
receber vacinas para a completação da população que
ainda aguarda a segunda
dose. A última remessa com
62,6 mil doses de vacinas
Pfizer e CoronaVac foi distribuída apenas para os 54
municípios que seguem com
calendário da primeira dose.
Esse avanço na imunização tem refletido no número de internações provocadas pela doença no
Estado. De acordo com o
último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na última
quinta-feira (5), o Estado
registrou o menor índice
de pacientes hospitalizados
em leitos clínicos ou de terapia intensiva dos últimos
cinco meses. No total são
486, internados em hospitais públicos e privados. O
menor índice havia sido registrado em fevereiro deste
ano, com 477 indivíduos em
internação. Ainda de acordo
com o boletim, nas últimas
24 horas foram notificadas
23 mortes pela doença, além
de 506 infectados.

Indígenas atingem ‘imunidade coletiva’
Até o último dia 31 de julho,
das 46.180 pessoas que residem nas aldeias, 98,16%
receberam a primeira dose e
83,16% a segunda, segundo
o painel “acinômetro” de MS,
da Secretaria de Estado de
Saúde. Com isso, de janeiro
a julho deste ano, houve uma
queda de 72,11% nos casos

e de 43,61% nas mortes. Em
todo o Estado, das 30 cidades
que abrigam aldeias, apenas
Coronel Sapucaia, Anastácio,
Nioaque, Porto Murtinho, Maracaju, Douradina, Dourados e
Rio Brilhante não atingiram o
índice de 80% de indígenas que
já receberam a segunda dose
da vacina contra a COVID-19.
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Investigação

MP de SP quer auxílio de MS e da PF
para buscar ‘barões do tráfico’ na Bolívia
Quarteto que abastece a cocaína do PCC estaria próximo da fronteira com Corumbá
Rafael Ribeiro
O Ministério Público de São
Paulo espera nos próximos
meses montar uma força-tarefa com seus pares de Mato
Grosso do Sul e Polícia Federal
para enfim capturar os “barões do tráfico”, apelido dado
aos quatro narcotraficantes
mais procurados do Brasil que
atualmente estão foragidos e
estariam escondidos na Bolívia, em zona próxima da
fronteira com Corumbá.
A montagem de uma equipe
específica para apurar os passos
do quarteto é vista pelo Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado)
como fundamental para mapear
rotas, patrimônio e conexões e,
dessa forma, evitar uma fuga.
Não vai ser uma tarefa fácil,
segundo o promotor Lincoln
Gakiya, do Gaeco de Presidente
Prudente (SP). Isso porque Suaélio Martins Lleda, André Oliveira Macedo, o “André do Rap”,
Moacir Levi Correia, o “Bi da
Baixada”, e Anderson Lacerda
Pereira, o “Gordo”, são responsáveis por movimentar quase
R$ 1 bilhão em drogas mensalmente, seja abastecendo o PCC

Investimento

havia necessidade de conflito,
como no Paraguai, pela situação precária das zonas de
plantação de coca. Do ponto
de vista de comparação, viraram uma espécie de ‘patrono’ dessas comunidades,
oferecendo benefícios e afins”,
disse. Somadas, as penas deles
passam de 400 anos de prisão.
Justamente por conta disso,
o promotor aponta que os
quatro vivem sob proteção de
militares bolivianos corruptos,
que montaram uma milícia responsável por informar qualquer
movimentação de autoridades.
Por isso os promotores paulistas querem unificar forças.

Valentin Manieri

Flexibilizações

Polícia Federal deve
auxiliar no repasse de
informações para a
prisão dos foragidos

“Há a suspeita de que comparsas deles morem em Mato
Grosso do Sul e realizam os
afazeres que precisam ser
feitos no Brasil. Nosso objetivo
é identificar essas pessoas e
obter provas concretas que
nos leve a juntar forças com a
Bolívia”, disse.
Essa, aliás, vem sendo a
maior dificuldade da PF.
Agentes do setor de capturas
da Superintendência do Estado ouvidos pela reportagem
apontaram que as investigações
estão a cargo de Brasília (DF).
Em conjunto com a Divisão de
Capturas da Polícia Civil de São
Paulo, mapearam as movimen-

tações dos “barões” em suas
propriedades.
Segundo o jornalista Josmar
Jozino, do UOL, a PF vem encontrando dificuldades pela lentidão dos bolivianos em fornecer
dados e checar informações
obtidas pelos serviços de inteligência.
“É natural que isso aconteça,
não por culpa dos bolivianos,
mas pela morosidade burocrática mesmo. Por isso precisamos
centrar esforços e limitar o
poder de fuga deles”, disse o
promotor paulista.
O Estado tentou contato com
os advogados dos acusados,
mas não obteve resposta.

Secretário de Saúde afirma que almoço
em família pode ocorrer no Dia dos Pais

Obras devem custar
até R$ 2 milhões e
vão aliviar o fluxo de
veículos na região

A Polícia Civil de
Mato Grosso do Sul
deu cumprimento, na
última quarta-feira (4),
a quatro mandados de
prisão por condenações
definitivas de Ewerton
Cesar Ferriol Icasati após
investigações da Depca
(Delegacia Especializada
de Proteção à Criança e
ao Adolescente). Após as
investigações indicarem
que o condenado havia
foragido para o estado
vizinho, a polícia conseguiu
localizar o homem, que
é professor de dança,
indiciado em diversos
inquéritos policiais. (MP)

Sorteio dos
apartamentos
é adiado
O sorteio dos 498
apartamentos que
integram o programa
de revitalização da área
central de Campo Grande
foi adiado para o próximo
dia 28 de agosto. O sorteio
aconteceria nesta sextafeira (6), entretanto o
certame passa a fazer
parte da programação do
4º Feirão Habita Campo
Grande, em comemoração
aos 122 anos de Campo
Grande. O evento estava
suspenso desde o início
da pandemia e, por isso,
não ocorreu em agosto
do ano passado. O Feirão
Habita Campo Grande
já é considerado o maior
evento da habitação.

Polícia Federal
investiga crimes
contra fauna

Arquivo Pessoal

Rafaela Alves

Comerciantes da Avenida Três Barras
comemoram reordenamento do trânsito
O projeto de reordenamento viário na rotatória das
avenidas Três Barras com a
José Nogueira Vieira e a Rua
Marquês de Lavradio sairá do
papel. Esse é considerado o
quarto pior ponto em relação
ao trânsito na Capital. Para
comerciantes que diariamente
vivenciam as dificuldades enfrentadas até mesmo pelos
clientes, a notícia trouxe um
novo ânimo.
A obra de reordenamento
na rotatória da Três Barras,
por onde passam mais de 30
mil veículos todos os dias, provocando congestionamentos
nos horários de pico, prevê
a retirada da rotatória, instalação de dois conjuntos semafóricos, com 20 porta-focos
e adoção da mão única em
uma quadra da Rua Domingos
Jorge Velho.
Para Eduardo Lopes, que
desde 2019 trabalha como motoentregador na loja Trovão
Baterias, localizada na Avenida Três Barras, a região é
cenário comum de acidentes.
“Já presenciamos vários
acidentes nesta região. Pre-

Divulgação/PF

(facção criminosa que controla
o tráfico de armas e drogas
nas fronteiras) ou exportando,
principalmente para a Europa.
Todos os quatro estavam
presos até o início do ano passado em presídios paulistas,
mas conseguiram o direito à
prisão domiciliar por conta da
pandemia. Como era esperado,
aproveitaram e fugiram. Milionários, chefiavam esquemas
cinematográficos para exportar cocaína, quase sempre
utilizando Mato Grosso do Sul
como ponte para se chegar ao
porto de Santos (SP). Todos
eles exibiam mansões, fazendas, carros importados e
vida de luxo nas redes sociais.
O grupo dos “barões” é
formado por ex-integrantes
da própria facção que antes
cuidavam das rotas de cocaína
na Bolívia, mas passaram a
controlar a produção e o refinamento da droga, inclusive
fabricando heroína. Com o
PCC ocupado na fronteira com
o Paraguai, era mais vantajoso
aos líderes “terceirizar” o processo no país vizinho.
A O Estado, Gakiya disse
que a aproximação com os
bolivianos foi pacífica. “Não

Depca prende
condenado por
crimes sexuais

cisamos desafogar o trânsito em horário de pico, pois
prejudica muito quando os
clientes vão entrar ou sair
da loja”, pontuou.
Segundo o diretor-presidente da Agetran (Agência
Municipal de Transporte e
Trânsito), Janine Bruno de
Lima, a assinatura do convênio, em parceria com o governo do Estado e o Detran-MS (Departamento Estadual
de Trânsito), foi o primeiro
passo.
“Agora
precisamos
aguardar o repasse do Detran
para que possamos dar início
a parte burocrática, processo
licitatório”, garantiu.
A mudança vai reduzir o
tempo de deslocamento dos
motoristas. Para o comerciante Giovani Alves, 39 anos,
que tem uma loja automotiva
em frente da rotatória, é excelente saber que a obra vai
sair do papel.
“Precisamos muito desse
ajuste, conheço pessoas
que já estão evitando a avenida por conta do trânsito”,
afirmou.(RA)

Diferente do Dia das
Mães, para o Dia dos Pais,
comemorado no próximo
domingo (8), o secretário
estadual de Saúde, Geraldo
Resende, destacou que, com
o avanço da vacinação, já é
possível ocorrer o tradicional almoço em família,
porém é preciso evitar aglomerações.
“Estamos falando das
pessoas que moram na
mesma residência e de algumas pessoas próximas
e imunizadas”, assegurou.
A vacinação já avançou
bastante no Estado, até o
fim da manhã de ontem (5)
2.409.561 doses já foram
aplicadas, sendo 1.456.356
da primeira dose, 722.128
da segunda dose e 231.077
de dose única. E o percentual de sul-mato-grossenses
com esquema vacinal completo é de 33,93%.
Com isso, muitos pais já
estão com as duas doses ou
com a dose única da vacina
e se sentem mais seguros,
como é o caso do construtor
Mauro Fernandes, 59 anos.
Segundo ele, no ano passado passou apenas com a

Mauro Fernandes está
contando os dias para
celebrar a data com um
almoço em família

esposa e os três filhos, já para
este ano quer trazer sua mãe
de 85 anos, Jordelina Alves,
para almoçarem juntos.
“A doença ainda está infectando muita gente, mas como
na minha casa todos já tomaram a vacina e minha mãe
também, nos sentimos mais
tranquilos para almoçarmos
todos juntos, claro que em um
número bem restrito”, disse.
A situação da pandemia no
Estado já melhorou muito, conforme os dados do boletim epidemiológico. No mês de junho,
Mato Grosso do Sul chegou a

registar recorde de internações e encaminhou pacientes
para outros estados.
“Ainda não podemos relaxar, não vencemos a batalha, temos muitos casos
registrados diariamente e
mortes. Por outro lado, estamos rumo à imunidade coletiva”, disse Geraldo.
Vale lembrar que, no Dia
das Mães, os especialistas
disseram que ainda não era
o momento indicado para as
reuniões familiares, já que
a vacinação não estava tão
avançada.

Capital

Hospital Regional segue com um elevador funcionando
O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do
Sul) segue com apenas um
elevador funcionando para
transporte de macas. Segundo o hospital, eles ainda
estão dentro do prazo, tendo
em vista que a manutenção
levaria 20 dias, a contar
do dia 30 de julho, ou seja,
ainda faltam 14 dias para
que os elevadores voltem a
funcionar.
A unidade hospitalar

conta com três elevadores
para transporte de macas,
mas, além do que apresentou
defeito no mês passado, um
outro, em desuso há sete
anos, também está passando
por reforma total, que deve
ser concluída em 30 dias.
Quanto ao que está em
uso, estão sendo adequados
os horários para o transporte
de pacientes assim como outras demandas da unidade.
Segundo o diretor-pre-

sidente, dr. Lívio Viana de
Oliveira Leite, um novo contrato de manutenção preventiva para os elevadores
já foi assinado. “Estamos
na fase de diagnóstico das
melhorias que o Hospital
Regional necessita. Conforme as prioridades já
estamos movimentando as
mudanças, visando maior
agilidade no trabalho e desempenho hospitalar”, assegurou.(RA)

A Polícia Federal
deflagrou ontem (5) a
Operação Yaguareté, que
investiga a morte de forma
não natural de onçaspintadas em fazendas
na região do Pantanal
sul-mato-grossense em
Corumbá. As investigações
indicam para uma suspeita
de envenenamento contra
esses animais, e para
isso foram analisadas
20 carcaças de animais
de diversas espécies.
Até o momento, foram
cumpridos quatro
mandados de busca e
apreensão, sendo três em
fazendas de Corumbá-MS
e um na Capital. O nome
“Operação Yaguareté”
faz referência à língua
indígena guarani, na qual
“yaguareté” significa onçapintada. (MP)

Governo de MS
promete recursos
para área da saúde
O governador Reinaldo
Azambuja anunciou ontem
(5) o repasse de R$ 50
milhões para a criação
do Hospital do Idoso, que
vai dispor de 141 leitos de
internação, duas salas de
cirurgia e ambulatórios.
A notícia foi divulgada
durante a solenidade de
aniversário dos 80 anos do
Hospital São Julião. O novo
hospital vai ser construído
em um anexo dentro do
São Julião, no espaço de
aproximadamente 10.000
metros quadrados. O
governador pediu que a
unidade receba o nome da
Irmã Silvia Vecellio, em
homenagem à presidente
de honra do Hospital São
Julião, pelos seus serviços
prestados na saúde
pública do Estado. (MP
com assessoria)
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Valentin Manieri

Campo Grande tem o metro quadrado
mais barato entre as capitais
brasileiras, aponta pesquisa

Flávio Veras
Campo Grande tem o metro
quadrado (m²) mais barato
entre as capitais brasileiras,
segundo pesquisa realizada
pelo Índice FipeZap em julho.
Na Capital, o valor da unidade-padrão de área custa
em média R$ 4.330. Porém,
a região do Anhanduizinho
– que compreende os bairros
Aero Rancho, Centenário,
Guanandi, Jockey Club, Los
Angeles, Parati e Piratininga
– teve uma valorização de
32,4% no acumulado dos últimos 12 meses.
Já a média de aumento,
do mesmo período, ficou em
3,41%. Em relação ao valor do
metro quadrado mais barato
do país, a Capital sul-mato-grossense é seguida por João
Pessoa (PB), onde o custo
ficou em torno de R$ 4.708; e
Goiânia, onde a unidade-padrão de área custa R$ 4.804.
Já entre as unidades mais
caras estão: São Paulo (R$
9.569), Rio de Janeiro (R$

IPCA (IBGE)

Campo Grande

Média(50 cidades)

Zonas, distritos ou bairros mais representativos no cálculo do Índice FipeZap*
Nível e variação do preço médio de venda de imóveis residenciais

Preço médio em julho/2021
PROSA
CENTRO
SEGREDO
BANDEIRA
LAGOA
ANHANDUIZINHO
IMBIRUSSU

R$5.963/m2
R$4.277/m2
R$3.781/m2
R$3.607/m2
R$3.328/m2
R$3.047/m2
R$2.476/m2

Variações em
12 meses
+6,6%
+1,1%
+7,9%
+7,1%
+20,1%
+32,4%
+6,3%

Tabela de preço médio por zona, distrito ou bairro. Em caso de dúvidas e outras solicitações: fipezap@fipe.org.br

INFORME DE JULHO/2021

9.565) e Brasília (R$ 8.469).

Regiões

De acordo com o FipeZap,
além do Anhanduizinho, a região da Lagoa também teve
uma alta considerável, alcançando o percentual de 20,1%.
Em seguida aparecem as regiões do Segredo (7,9%), Bandeira (7,1%), Prosa (6,6%), Imbirussu (6,3%) e Centro (1,1%).

Mercado

De acordo com o presidente
do Sindimóveis-MS (Sindicato
dos Corretores de Imóveis de
Mato Grosso do Sul), João
Araújo Filho, dois fatores explicam esse aumento no preço
dos imóveis. O primeiro é o
fato de os insumos, como cimento, ferro, tijolos, entre outros, terem obtido altas consideráveis nos últimos 12 meses.
Além disso, a facilidade no
crédito está fazendo com que
Valentin Manieri

mais pessoas busquem sair do
aluguel e adquirir o próprio
imóvel.
“Quando falamos dos materiais para construção, essa
elevação nos preços também
impulsionaram a alta nos
imóveis novos. No entanto, a
demanda elevada também fez
com que essa alta fosse sentido
com mais ênfase em algumas
regiões, pois o valor gasto no
aluguel pode coincidir com as
parcelas do financiamento.
O consumidor observa esse
fato e opta por pagar algo que
no futuro será dele”, explicou.
Araújo Filho afirmou ainda
que está aconselhando seus
clientes, desde que tenham
planejamento e vontade de realizar um negócio imobiliário,
que o momento ideal para que
isso se realize é agora, pois
as taxas de juros ainda estão
baixas, porém a tendência é de
aumento. “O Banco Central já

Preço do metro
quadrado da Capital é
de R$ 4.330 em média,
em Campo Grande

Valor de imóveis subiu em julho
Ainda de acordo com
a pesquisa, no mês passado o valor dos imóveis em Campo Grande
se manteve praticamente
estável, com alta de
apenas 0,07%. Em compensação, em todo o país,
o índice apontou que os
preços avançaram 0,57%,
a maior variação mensal
desde agosto de 2014.
Outro dado apontado
pelo FipeZap é que a
próxima alta deva ficar
abaixo do avanço projetado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo o boletim Focus,
do Banco Central, a inflação deve ter subido
0,94% no mês passado.
No acumulado do ano,
os preços dos imóveis

residenciais subiram 2,82%,
também abaixo da inflação
esperada para o período
(4,74%).
Em julho, 15 das 16 capitais monitoradas pelo Índice FipeZap tiveram alta
no preço médio de venda
dos imóveis. Os maiores au-

aumentou em 1% a taxa Selic
(taxa básica de juros), que
agora está em 5,25%. Além
disso, anunciou que deverá au-

mentar em até 1% novamente
na próxima reunião do Copom
(Comitê de Política Monetária).
Ou seja, as taxas de juros vão

mentos foram observados
em Vitória (2,74%), Curitiba
(1,79%) e Goiânia (1,75%).
Apenas Salvador teve queda
(-0,09). No acumulado em
12 meses, o Índice FipeZap
tem alta de 5,13%, ao passo
que a expectativa para a
inflação é de 8,97%.

Variação acumulada em 12 meses
Série histórica do comportamento de preço médio de venda de imóveis residenciais (%)
8%
6%
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jul/21
+3,41%
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No acumulado
dos últimos 12
meses, algumas
regiões tiveram
valorização de
até 32,4%

IPCA (IBGE)

Campo Grande

Média (50 cidades)

subir e quem tiver disponibilidade de investir agora, o meu
conselho é aproveitar este monento”, concluiu.

Procon

Preço do presente para os pais pode
variar mais de 100% no comércio local
Valentin Manieri

Rosana Siqueira

Medida

Governo suspendeu
queimadas controladas
no Pantanal por causa
da estiagem

Estado suspende queima
controlada no Pantanal
por conta da estiagem
O governo de Mato Grosso
do Sul anunciou, ontem (5), a
suspensão de todas as autorizações ambientais emitidas
para a realização de “queima
controlada” no Pantanal até
30 de outubro. A decisão foi
tomada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de
Mato Grosso do Sul).
No entanto, o órgão
afirmou que a suspensão
não se aplica às práticas de
prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas pelas instituições
para prevenção e combate
aos incêndios florestais.
De acordo com os dados
do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais), o
número de focos de calor re-

gistrados em Mato Grosso do
Sul entre os meses de janeiro
e 15 de junho de 2021 no
Pantanal sul-mato-grossense
foi 87,22% menor em relação
ao mesmo período do ano
passado. Em todo o Estado,
essa redução foi de 66,72%.
O resultado, segundo o
governador Reinaldo Azambuja, é decorrente das ações
implementadas pelo governo
do Estado para a prevenção
e o combate aos incêndios
florestais.
A incidência de focos de
calor no Pantanal de Corumbá, município com maior
porção do bioma, reduziu
-se 81% de janeiro a julho de
2021 em relação aos últimos
cinco anos. (FV)

O Dia dos Pais deve
movimentar R$ 39,4 milhões em Campo Grande,
volume superior ao do
ano passado. Para ajudar
na escolha do presente e
na pesquisa de preços, a
Procon-MS (Superintendência para Orientação e
Defesa do Consumidor) realizou levantamento para
conferir valores de artigos
tradicionais para as comemorações.
O levantamento avaliou
itens como relógios, smartphones, perfumes e peças
de vestuário como camisas
de times. A diferença mais
acentuada (103,74%) foi encontrada no Smartphone
Motorola Edge 128 GB,
que está à venda por R$
5.499,00 no Extra e no
Magazine Luiza (Rua 13
de Maio, 2538 – Centro) o
preço é de R$ 2.699,00.
Ainda
com relação
a smartphone, a menor
(4,00%) diferença se relaciona com o LG K51 S 64 GB.
Na C&A (Avenida Afonso
Pena 4909 – Santa Fé) é
encontrado por R$ 1.249,00
ao passo que nas Casas
Bahia, no mesmo endereço,
e no Magazine Luiza (Rua
13 de Maio, 2538 – Centro)
é vendido por R$ 1.299,00.
Foram pesquisados 36 tipos
de smartphones e somente
o Apple iPhone SE 256 GB
não apresentou variação.
Também com destaque
na preferência, foram veri-

Dia dos Pais é
comemorado no
domingo e comércio
espera elevar vendas

ficados preços para comercialização de relógios. Neste caso
o relógio Séculus com pulseira
de metal apresentou diferença
de 87,61%. O produto pode ser
encontrado por R$ 159,90 nas
lojas Renner, ao passo que na
C&A custa R$ 299,99.
O menor índice de diferença
(7,73%) ficou para o relógio
Dumont com pulseira de metal.
Ele está à venda na Riachuelo
por R$ 259,90 e na C&A por
279,99. Ressalte-se que os estabelecimentos nos quais foram
cotados os relógios estão todos
na Avenida Afonso Pena, 4909
– bairro Santa Fé.

Times

Camisas de times de futebol
são outro item de grande pro-

cura. No levantamento ficou
constatado que a “Brasil Jogador” é a que tem variação
mais elevada, de 53,9%.
Na loja Centauro (Afonso
Pena, 4909), o valor para
compra está fixado em R$
399,99 ao passo que na Casa
do Atleta (7 de Setembro, 319
– Centro) o preço é de R$
259,90. Já a camisa do Grêmio
tem diferença de 0,03%, uma
vez que no Planeta Esportes
(Afonso Pena, 4909) é comercializada por R$ 279,99
e na Casa do Atleta o valor
para venda está fixado em
R$ 279,90. Dos 14 itens pesquisados, apenas a camisa
do Paris Saint-Germain não
apresentou variação.
Além desses, foram co-

tados preços de perfumes que
também apresentaram alta
diferença nos custos. A maior
delas (18,65%) foi constatada
no One Million masculino – eau
de toillete com 200 ml.
Nas lojas Renner (Afonso
Pena, 4.909), o item estava cotado a R$ 589,90 ao passo que
na Riachuelo (14 de Julho, 2030
– Centro) o preço é de R$ 699,90.
A menor variação (0,13%)
foi constatada no Sauvage
Dior, eau de parfum 100 ml,
encontrado na Anne Gachet
(Afonso Pena, 4.909) por R$
719,00 e na Renner e na Riachuelo por R$ 719,90. Em relação a esse produto a verificação se deu em 20 itens,
dos quais apenas sete não
apresentaram variação.
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Petrobras-balanço

Dieese

Petrobras lucra R$ 42,8 bi
com combustíveis em alta
NICOLA PAMPLONA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A recuperação do preço
do petróleo impulsionou o desempenho da Petrobras no
segundo trimestre de 2021,
gerando um lucro de R$ 42,8
bilhões. No mesmo período
do ano anterior, quando a
pandemia derrubou as cotações internacionais, a estatal
registrou prejuízo de R$ 2,7
bilhões.
Segundo a empresa, o
resultado foi garantido por
maiores margens de lucro
nos combustíveis, maiores
vendas de óleo e derivados,
ganhos cambiais devido à
valorização do real perante
o dólar e ganhos de participações em investimentos.
No ano, a Petrobras acumula
lucro de R$ 44 bilhões. “É um
prazer apresentar excelentes
resultados operacionais e financeiros”, disse, no balanço
divulgado nessa quarta (4),
o presidente da Petrobras, o
general Joaquim Silva e Luna,
que assumiu a companhia em
abril, já com o trimestre e
andamento.
Com o resultado, a estatal
se propõe a distribuir R$ 31,6
bilhões em dividendos a seus
acionistas. O valor será pago
em duas parcelas, a primeira
delas no dia 25 de agosto,
somando R$ 21 bilhões. Com
28,67% das ações, a União
terá direito a um total de R$
9 bilhões. O diretor financeiro
da empresa, Rodrigo Araujo
Alves, disse que o pagamento

LOTERIAS

Quina

02 03 25 39 42 49
FAIXA DE PREMIAÇÃO

(N°5624)

NÚMERO DE GANHADORES

SENA
QUINA
QUADRA

0
49
5.934

VALOR DO PRÊMIO (R$)

0,00
81.665,84
963,36

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 55.000.000,00

Quina

18 22 36 51 53
Timemania (N°1672)

(SORTEIO REALIZADO 04/08/2021) (CONCURSO nº5623)

12 35 56 64 69
Faixa de premiaçãO Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

01 07 10 34 35 48 75
Time do

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 04/08/2021) (CONCURSO Nº 2396)

01 02 03 04 08
09 13 15 16 17
19 22 23 24 25

TUNA LUSO/ PA

Dupla Sena (N°2257)
1° Sorteio

11 16 35 40 44 45

2° Sorteio

03 04 12 32 37 49
Dia de Sorte (N° 490)

06 07 15 21 24 27 31
Mês da Sorte: Agosto

Boa Sorte

QUINA
QUADRA
TERNO
DUQUE

0
82
5.956
140.071

0,00
7.211,54
149,30
3,49

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.700.000,00

Lotofácil

(SORTEIO REALIZADO 04/08/2021) (Concurso nº 2299)

01 03 05 07 08
09 11 12 14 15
16 20 21 23 25
Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

15 acertos
6
14 acertos 818
13 acertos 14200
12 acertos 135685
11 acertos 659179

Produtos hortifrútis lideram a variação, que ficou nos 3,8% em julho
Rosana Siqueira
Quem vai ao mercado todo
dia ou semanalmente já notou
a majoração expressiva nos
preços, principalmente dos
hortifrútis. Agora dados da
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos, realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em 17 capitais,
confirma a alta. Em 12 meses,
o gasto para comprar os itens
básicos para a sobrevivência
subiu 22,733%, em Campo
Grande. No mês passado, o
índice registrou novamente
alta de 3,89%, levando o valor
a R$ 588,84. Para alimentar
uma família, composta por
quatro pessoas, o montante
chegou a R$ 1.766,52 em julho.
No mês passado as maiores
altas foram registradas em
Fortaleza (3,92%), Campo
Grande (3,89%), Aracaju
(3,71%), Belo Horizonte
(3,29%) e Salvador (3,27%).
As capitais que tiveram queda
foram João Pessoa (-0,70%) e
Brasília (-0,45%).
No ano a variação ficou
em 2,14%, e de 22,73% em
12 meses.
O produto com maior diferença de preços em julho foi o

204.012,39
448,23
25,00
10,00
5,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.000.000,00
Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Tempo trabalhado

A cesta básica custou R$
578,62 em janeiro de 2021, R$
551,58 em fevereiro, R$ 552,99
em março, R$ 586,26 em abril,
R$ 575,01 em maio, R$ 566,78
em junho.
A jornada de trabalho necessária para adquirir uma
cesta básica foi de 117 horas
e 46 minutos.
Percentual do salário-mínimo líquido comprometido
para compra de uma cesta
básica: 57,87% (elevação de
2,17 p.p. em relação a junho).

FÁBIO PUPO E DANIELLE BRANT
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A nova versão da reforma
do Imposto de Renda continua
gerando impacto fiscal negativo para os cofres públicos,
de acordo com cálculos feitos
pelos estados.
As contas até agora
apontam para uma perda
anual de pelo menos R$ 24
bilhões para governadores e
prefeitos a partir de 2023.
O relator da proposta, deputado Celso Sabino (PSDB-PA),
havia afirmado na terça-feira
(3) que o impacto fiscal de seu
novo texto seria neutro, depois
de a versão anterior ter previsão de retirar R$ 30 bilhões
da arrecadação pública.
Contas do Comsefaz (Comitê de Secretários Estaduais
de Fazenda) apontam que estados e municípios continuarão
a ter perdas com a reforma
mesmo com as mudanças mais
recentes, já considerando os

números de medidas compensatórias apresentados pelo deputado – como a maior alíquota
de tributação sobre a exploração mineral. Já a União não
teria prejuízo.
“Está ficando pior. Agora,
as perdas da União estão zeradas, e os estados e municípios estão arcando com
as mudanças”, disse André
Horta, diretor institucional do
Comsefaz.
“Só resta aos estados ficarem contrários ao projeto.
Sempre estamos abertos a discutir, mas nessas condições a
orientação é contrária”, disse.
Além disso, os estados contestam diferentes números
apresentados pelo deputado
– como a isenção na cobrança
de dividendos concedida às
empresas do Simples.
Nos próprios slides apresentados por Sabino nesta
semana, já é possível identificar uma perda líquida de pelo
menos R$ 14,4 bilhões em 2023.

Indexadores Financeiros
Compra
R$ 5,212
R$ 5,197
R$ 6,09
R$ 7,166

Venda

Var(%)

R$ 5,213
R$ 5,383
R$ 6,093
R$ 7,168

0,5594
0,7486
-1,22
-1,09

Fonte: Infomoney

Investimentos
OURO (BM&F): R$ 298,48
IBOVESPA (SP): 121.632,92 −168,29 (0,14%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)
@Vaca Gorda (rastreada)
Frango Congelado
Frango Resfriado
Suíno Carcaça Especial (kg)
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)

R$ 307,50
R$ 290,50
R$
7,68
R$
7,78
R$
7,15
R$ 168,86
R$ 99,19

*Atualizado: 23/07

Fonte: noticiasagricolas.com.br
Poupança
Agosto de 2021
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08

0,1159
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590

Mesmo negativa, a conta
apresentada pelo deputado
considera o efeito positivo
de R$ 8,8 bilhões decorrente
de um eventual crescimento
na arrecadação em razão do
projeto – que, em sua visão,
impulsionaria as receitas.

Impulso

A ideia dele é que a redução
de impostos vai impulsionar
a economia, o que, por sua
vez, vai gerar mais arrecadação -ideia contestada por
analistas, que não veem embasamento empírico para a
tese. Ao lhe ser perguntado
sobre a perda líquida notada
em sua apresentação, Sabino
afirmou que os números não
estão totalmente atualizados
em relação a dois pontos.
Um deles seria a previsão
de receitas com lucros declarados do exterior. Segundo ele,
a apresentação ainda considera somente os ganhos de
paraísos fiscais (que acabou

não inserida na proposta).
Mesmo assim, o item nem
poderia ser considerado na
conta. Isso porque, segundo
ele próprio disse no dia anterior, a arrecadação com esse
item só existirá em 2022 (e não
em 2023 e nos anos seguintes).
Outro ponto desatualizado, segundo o deputado, é a extinção
dos juros sobre capital próprio. Questionado sobre qual
o valor atualizado, ele não
enviou um novo número até a
conclusão deste texto.
O impacto fiscal da proposta ficará ainda maior caso
nem todas as medidas compensatórias sejam aprovadas
no Congresso. Fazem parte da
lista o fim dos supersalários no
funcionalismo, o fim da isenção
para auxílio-moradia de servidores e o fim de diferentes subsídios para setores específicos.
Mesmo com as contestações, o governo e o relator
mostram pressa nos debates
do texto.

Tempo

Moedas
Comercial
Turismo
Euro
Libra Esterlina

Preço da banana teve
uma das altas mais
expressivas no mês,
com 13,31%

Estados calculam perda de R$ 24 bi com IR

Cotações
DÓLAR

Rosana Siqueira

tomate (25,38%), com cotação
média de R$ 4,15 a cada quilo
do produto.
Os outros itens com variação positiva na comparação
com o mês anterior foram a
banana (13,31%), café em pó
(8,77%), manteiga (4,25%), farinha de trigo (3,71%), açúcar
cristal (3,40%), leite de caixinha (3,03%), a carne bovina
(2,86%), o pãozinho francês
(1,50%) e o arroz agulhinha
(0,44%).
Com preço médio de R$
2,51 o quilo, o produto com
retração mais expressiva foi
a batata (-19,29%), acompanhada por óleo de soja
(-0,46%) e feijão carioquinha
(-0,15%).

Imposto de Renda

Rateio

(N°2300)

Lotofácil

é um reconhecimento aos acionistas e “contribuição importante à sociedade brasileira”
e que a companhia trabalhará
para que essa remuneração
seja “ainda mais consistente
ao longo dos anos”.
O ano de 2021 é marcado
por forte recuperação das cotações internacionais do petróleo, com pressões altistas
sobre os preços dos combustíveis vendidos pela estatal, em
um cenário que vem gerando
impactos na popularidade do
presidente Jair Bolsonaro.
Em fevereiro, após escalada de preços no início do
ano, Bolsonaro demitiu o
então presidente da estatal,
Roberto Castello Branco, em
um movimento que gerou
no mercado temor de intervenção na política de preços
dos combustíveis e culminou
com uma debandada inédita
no conselho e na direção da
companhia.
Escalado para substituir
Castello Branco, Silva e Luna
prometeu manter o acompanhamento das cotações internacionais, embora venha
praticando reajustes com
frequência inferior à de seus
antecessores. Nessa quinta (5)
a empresa completa um mês
sem mudanças nos preços da
gasolina e do diesel.
Ainda assim, a cesta de
derivados de petróleo vendida
pela companhia custou no segundo trimestre, em média,
R$ 401,19 por barril, alta de
14,6% em relação ao trimestre
anterior

Custo da cesta básica subiu
22,7% em 12 meses na Capital

TR diária (%)
Dia
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

UFERMS (CG)
Valor em R$
IPC (CG)
Percentual de aumento
IPC-DI (FGV)
Variação (%)
IPC (FIPE)
Variação (%)
INCC-DI (FGV)
Variação (%)
IGP-DI (FGV)
Variação (%)
IGP-M (FGV)
Variação (%)
INPC (IBGE)
Variação (%)
IPCA (IBGE)
Variação (%)
TR Mensal (Bacen)
Variação (%)
TJLP
Valor mensal (%)
UAM - MS
Valor em R$
Taxa SELIC
CUB (Sinduscon)
Variação no período (%)
POUPANÇA
Variação (%)

Dezembro
35,49
Novembro
0,59%
Novembro
0,94%
Novembro
1,03%
Novembro
8,28%
Novembro
2,64%
Novembro
3,28%
Outubro
0,89%
Outubro
- 0,86%
Dezembro
0,0000
Janeiro
4,39%
Dezembro
4,8503
Novembro
0,1573%
Outubro
1,47%
Novembro
0,5000%

NO ESTADO

Previdência Social
Janeiro
36,43
Dezembro
1,54%
Dezembro
1,07%
Dezembro
0,79%
Dezembro
8,81%
Dezembro
0,76%
Dezembro
0,96%
Novembro
0,95%
Novembro
0,89%
Janeiro
0,0000
Março
4,39%
Janeiro
4,9783
Dezembro
0,1730%
Novembro
1,14%
Dezembro
0,5000%

Variação
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
0,0000%
Acum. Ano
–
Variação
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Variação
00000

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$)
Alíquota INSS
até R$ 1.100,00
7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48
9%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22
12%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57
14%

Alíquota Efetiva
7,5%
7,5% a 8,25%
8,25% a 9,5%
9,5% a 11,68%

Corumbá
Campo Grande
Maracaju

Descontos

Base de Cálculo Mensal (R$)
Alíquota (%)
Até R$ R$ 1.903,98
Isento
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65
7,5%
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05
15%
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68
22,50%
Acima de R$ R$ 4.664,68
27,50%

Ponta Porã

Dourados

Mundo
Novo

NO BRASIL
A deduzir (R$)
R$ 142,80
R$ 354,80
R$ 636,13
R$ 869,36

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

Min.
16°
14°
15°
14°
13°
16°
15°

Três Lagoas

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

Cidades
Campo Grande
Dourados
Corumbá
Maracaju
Ponta Porã
Três Lagoas
Mundo Novo

Fonte: climatempo.com.br

Cidades

CAMPO GRANDE

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.:18%
máx.: 51%
Min

Máx.

Cuiabá

17°

36º

São Paulo

12º

22°

Brasília

13º

25º

Rio de Janeiro

13º

26º

Máx.
31°
28°
34°
29°
26°
28°
29°
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A agenda brasileira
8h

brasilidade
Camila Mattoso
Folhapress

A união do grupo e a sintonia com a comissão técnica
ficam evidentes para qualquer um que entra na vazia
arena Kokugikan. O carisma
demonstrado é proporcional à
confiança e concentração que
esbanjam. No segundo andar
da arquibancada, auxiliares
e atletas torcem para o brasileiro da vez dentro do ringue.

Olodum, coreografia, dendê e
dancinha. Anitta
e Ludmilla. E
TOKYO 2020 Compadre
Washington. E rocambole. O boxe
brasileiro já tem um ouro
garantido em Tóquio na modalidade carisma – unânime
para juízes. Em meio a esse Até megafone
O destaque fica por conta
clima de alegria, e também
de determinação, Bia Fer- de Leonardo Macedo, que é
reira, 28, e Hebert Conceição, um dos três treinadores que
23, conquistaram ontem (5) a seleção levou para o Japão.
De lá de cima, grita, incentiva
vagas nas finais no Japão.
Com o avanço de fase, e puxa cantos. Na quinta, ele
o esporte já tem a melhor protagonizou uma das cenas
mais animadas
campanha da
dos Jogos.
história
Levou um
em OlimpíAgora é hora
megafone
adas, com
para
rea chance
de abraçar essa
ceber Conde ter duas
oportunidade,
ceição na
medalhas
fazer meu
saída da
de
ouro,
zona mista,
além
de
máximo,
onde
os
uma
de
Hebert Conceição, boxeador
atletas
bronze já
falam com
conquistada
a imprensa. Chegou encepor Abner Teixeira.
É a primeira vez que uma nando coreografia de uma
mulher brasileira está em uma adaptação do sucesso “Apaga
final dos Jogos na modalidade. Luz, Apaga Tudo” do MC
Ela disputa na categoria peso Topre, e levou o pugilista para
a dança também.
leve e ele, na peso médio.
“É a seleção brasileira de
Atual campeã mundial, Bia
derrotou a finlandesa Mira boxe conquistando medalhas
Potkonen por decisão unâ- nos Jogos Olímpicos de Tónime dos juízes e agora vai quio”, diz a gravação, com
enfrentar a irlandesa Kellie uma batida de funk.
Antes disso, no entanto,
Anne Harrington no domingo
(8), à 1h (de MS). Já Con- Bia Ferreira já tinha ganho
ceição venceu o russo Gleb as redes sociais. Assim que
Bakshi, atual campeão mun- derrotou a finlandesa, a bradial – o placar dos árbitros foi sileira foi direto pra frente
de 4 a 1. O atleta pega o ucra- das câmeras comemorar. “É
niano Oleksandr Khyzniak à Brasil, rocambole!” Não importava muito o que isso sig1h45 de sábado (7).

21h

Vôlei: Brasil x Coreia do Sul – Femi- Ginástica rítmica: Grupo geral –
nino - Semifinal
Feminino - Classificatórias

0h30
Nobre guerreiro
Hebert Conceição
agradece músicos
do Olodum e mira
ouro no boxe
em Tóquio

SÁBADO

Vôlei: Brasil x França - Disputa do
3º lugar - Masculino

7h30

Futebol: Brasil x Espanha: Masculino – Final

1h45

Boxe: Hebert Conceição - Peso
médio - Masculino - Final

Fonte: GE (sujeito a alterações)

BAHIA EM TÓQUIO

Bia Ferreira e Hebert
Conceição fazem parte
da “seleção baiana” da
modalidade. O estado
deu ao país mais da
metade dos convocados
do esporte para os
últimos quatro Jogos
Olímpicos.
Conceição escolheu
como trilha sonora
para entrar no ringue

a música “Madiba”,
do Olodum, feita em
homenagem a Nelson
Mandela. “Nobre
guerreiro, negro de
alma leve, nobre
guerreiro, negro
lutador”, diz trecho da
letra.
“Grandes artistas
da Bahia me gravaram
vídeos, o que me

incentivou muito e
fez-me sentir muito
especial. A banda
Olodum, o Denny, do
Timbalada, o Compadre
Washington também.
Ivete Sangalo também
seguiu no Instagram”,
contou o lutador, que
agradeceu pelos recados.
Já Bia Ferreira
escolheu “Favela

Chegou”, cantada por
Ludmilla e Anitta. A
pugilista faz sempre
uma dancinha no
ringue.
O segredo para o
sucesso do boxe baiano
nos Jogos de Tóquio,
nas palavras de Hebert
Conceição, é que “tem
dendê, papai. Aqui tem
dendê no sangue”.
Wander Roberto/COB

Pugilistas chegam às finais com
mescla de carisma e determinação

SEXTA-FEIRA

‘É Brasil,
rocambole’
Bia Ferreira está
próximo de ouro
inédito para a
modalidade, no
feminino

nificava, a simpatia e firmeza
da pugilista fez com que postagens e mais postagens repetissem a expressão, mesmo
sem saber o motivo.
Poderia ser só mais uma
das várias demonstrações de
brasilidades do grupo, mas
não é só isso.
“Rocambole”, na verdade,

foi a palavra escolhida para
driblar uma bronca dada pelo
COI (Comitê Olímpico Internacional) na semana passada.
Depois de vencer as quartas de
final, Hebert Conceição extravasou ainda no ringue. “Eu sou
medalhista olímpico, c…...! Eu
mereço pra c…...! Nós trabalhamos pra c…..., porra!”, disse.

Os palavrões, no entanto,
geraram reclamações por
parte de uma agência portuguesa de comunicação, segundo conta a assessoria do
COB. E o COI, por sua vez,
pediu para a equipe tomar
cuidados com as citações chamadas de “não apropriadas”.
“Pessoal disse que está-

vamos falando muito palavrão. E tem um áudio engraçado que viralizou há muito
no WhatsApp de um cara
falando ‘quem é esse rocambole’. E aí eu falo rocambole
de vez em quando. Aí falei
aqui: ‘Em vez de palavrão,
vamos extravasar com rocambole”, diz Leonardo Macedo.
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Surfe

Gabriel Medina
perderá mundial
por não ter
se vacinado

Bloqueio
Equipe russa deixa
Brasil fora de uma
final olímpica do
vôlei masculino
pela primeira vez
no século

Bronze vira ‘obrigação’

Seleção de vôlei masculina promete disputar o terceiro lugar como se fosse ouro
Carlos Petrocilo e Leandro Colon
Folhapress

Imediatamente
após a queda na
semifinal das
Olimpíadas de
TOKYO 2020 Tóquio,
jogadores e comissão técnica da
seleção masculina de vôlei
adotaram discurso de que
vão disputar a medalha de
bronze como se fosse uma
final olímpica.
Uma das favoritas ao ouro
em Tóquio, a equipe brasileira mais uma vez não conseguiu superar os russos, na
madrugada de quinta-feira
(no horário de MS). Perdeu

a semifinal de virada, por 3
sets a 1 (25/18, 21/25, 24/26
e 23/25), e ficou fora da disputa pelo ouro pela primeira
vez desde Sidney 2000. O
adversário no confronto pelo
bronze, marcado para a 0h30
de sábado (7), será a Argentina, derrotada pela França
por 3 sets a 0.
Finalista nas últimas quatro
edições das Olimpíadas, o
Brasil brigou pelo bronze nos
Jogos de Seul 1988, quando
perdeu da Argentina. Na ocasião, o técnico Renan Dal Zotto
era atleta daquele time. Ele diz
que usará essa experiência
para tentar motivar o elenco.
“Eu já passei por isso [derrota na decisão do bronze], o

nosso grande desafio é estar
no pódio. Passei por uma experiência dessa em 1988, e é um
gosto muito amargo [perder]”,
afirmou o treinador da seleção.
O capitão e levantador
Bruninho tem discurso semelhante. “Por mais difícil que
seja, temos que apagar isso.
O bronze conta muito para
gente. Sabemos o quanto a
gente merece, quanto a gente
trabalha, se dedica”, disse
o atleta. O oposto Wallace
reconheceu a superioridade
dos adversários e disse que o
time brasileiro vai disputar o
bronze como uma final. “Não
tem muito o que falar, tem
que dar os méritos para eles.
A gente pecou em alguns mo-

mentos, não conseguiu rodar
algumas bolas e isso pesa
bastante”, disse.
No duelo de quinta, o Brasil
venceu o primeiro set, perdeu
o segundo e chegou a estar na
frente do terceiro por 20 a 12,
mas tomou uma virada de 26 a
24. Os atletas não conseguiam
esconder o abatimento, assim
como o técnico Renan. “A
gente tenta buscar explicações [para o terceiro set], mas
são coisas que acontecem no
esporte. não é a primeira vez,
acompanho há muito tempo.
No voleibol, às vezes, o adversário te trava, e você não consegue sair”, lamentou. “Que
fique o aprendizado para que
em momentos assim a gente

busque uma outra solução.”

Maurício critica pressão

Após o revés, Maurício
Souza falou sobre a cobrança
que existe por resultados e
enfatizou que o bronze valerá
ouro para ele e seus companheiros.
“O voleibol brasileiro é
sempre muito cobrado, pois
todos acham que é obrigação
ganhar tudo e chegar a
todas as finais. Assim pensa
quem não sabe a realidade
o quanto é difícil o quanto é
doado, e não é de hoje. Caímos brigando como sempre
foi e sempre será!”, disse ele,
por meio de publicação no
Instagram.

Depois de voltar das Olimpíadas de Tóquio sem medalha,
Gabriel Medina volta suas
atenções completamente para
o Mundial de Surfe. Porém, na
busca pelo tricampeonato, ele
não poderá disputar a última
etapa, em Teahupoo.
O surfista revelou, durante
live feita no seu canal na Twitch,
que não poderá participar da
competição na Polinésia francesa por não ter tomado a vacina contra a COVID-19. “Eu
não vou para Teahupoo porque
eu não tomei a vacina e aí tem
de fazer dez dias de quarentena.
Aí não dá tempo de ir do México,
que é uma seguida da outra. Aí
vou ser obrigado a não ir. Sacanagem. Mas de boa”, disse.
A janela de disputa na etapa
do México será entre os dias
10 e 19 deste mês, enquanto a
competição em Teahupoo está
marcada para acontecer entre
os dias 24 e 3 de setembro.
Sendo assim, seriam apenas
cinco dias de intervalo caso a
etapa mexicana se encerre no
último dia da janela. Medina
lidera o campeonato com 46.720
pontos, com boa vantagem para
o segundo colocado, que é o
medalhista de ouro em Tóquio,
Italo Ferreira, com 33.555. A
ausência na tradicional etapa,
contudo, não preocupa Medina
para a briga pelo título mundial.
“Eu posso descartar uma etapa,
então está de boa”, completou
o surfista, que depois irá para
a final, na Califórnia, em setembro. (UOL/Folhapress)

Exceção à regra

Muito calor

Brasil alcança desempenho raro para ex-anfitrião

COI altera horários da final do futebol
feminino e do bronze do masculino

Time Brasil/Divulgação

O Brasil garantiu sua 19ª
medalha em Tóquio na madrugada de quinta-feira (5),
com a prata do skatista Pedro
Barros. É o mesmo número de
pódios alcançados há cinco
anos – o melhor desempenho
olímpico do país –, quando o
Rio de Janeiro foi sede dos
Jogos.
Dessas medalhas já garantidas, três ainda não possuem
cor definida. No boxe, Hebert
Conceição e Beatriz Ferreira
já garantiram ao menos a
prata, assim como a seleção
masculina de futebol.
Das conquistas já contabilizadas na classificação
desta edição das Olimpíadas,
o Brasil tem 4 ouros, 4 pratas
e 8 bronzes. A marca final
da Rio 2016 foi de 7 ouros, 6
pratas e 6 bronzes. É difícil,
mas existem chances de o
país igualar o desempenho
de conquistas douradas de
cinco anos atrás por estar
garantido em três finais até
essa quinta. A quantidade
de primeiros lugares é considerada em muitos rankings
como o principal indicador
para classificar os países (outros somam as medalhas).
O número geral de medalhas do time brasileiro
também pode crescer e superar o do evento anterior. O
país ainda pode conquistar
medalhas no vôlei masculino
(disputa o bronze) e feminino
(está classificado à semifinal),
além da canoagem. Surpresas
ainda podem acontecer no
atletismo, por exemplo.

Surpresa
Pódios inesperados,
como o de Fernando
Scheffer na natação,
ajudam país em
bom desempenho
em Tóquio

O Comitê Olímpico Internacional, a Fifa e o Comitê Organizador Local dos Jogos de Tóquio
anunciaram ontem (5) mudança
nos horários de partidas do futebol masculino e feminino.
De acordo com o comunicado
publicado no site oficial da competição, o objetivo da mudança é
garantir “as melhores condições
possíveis para as jogadoras” por
causa das condições climáticas
da capital japonesa, que vive
onda de calor durante os Jogos.
Com isso, a decisão da medalha de ouro do futebol feminino entre Suécia e Canadá será
realizada às 21h da sexta-feira
(6), horário de Tóquio, ao invés

de às 11h da manhã. No horário
de Mato Grosso do Sul, o jogo
mudou das 22h de quinta para
as 8h de sexta. A partida também
mudou de lugar: será realizada
no Estádio de Yokohama, em vez
do Estádio Olímpico de Tóquio,
como foi previsto inicialmente.
Por causa da alteração no
futebol feminino, o jogo entre
México e Japão, que decidirá o
bronze no masculino, também
sofreu mudanças. A partida, que
será realizada em Saitama, foi
adiantada das 20h para as 18h
de sexta, no horário japonês. Em
horário de MS, o duelo terá início
às 5h, em vez de às 7h do mesmo
dia. (Folhapress)

Quadro de medalhas
Posição
A campanha no Japão está
sendo impulsionada pela entrada de novas modalidades
no programa olímpico, como
o surfe e o skate – não há brasileiro nos estreantes caratê
e escalada. Assim, além do
ouro de Italo no surfe, o Brasil
ganhou duas pratas no skate
street, com Rayssa Leal e
Kelvin Hoefler, além da prata
de Pedro Barros no park. Com
o programa mais inchado, Tóquio irá distribuir 10,8% mais
ouros do que no Rio.

Quebrou a escrita

Em geral, após ser a sede
do evento, os países caem

em número de medalhas nas
Olimpíadas seguintes, ainda
que fiquem num patamar
mais alto do que antes de
receber as competições.
O feito que o Brasil alcançou em Tóquio 2020, de ao
menos igualar a quantidade
de medalhas dos Jogos do
Rio, só tem paralelo com o
que a Grã-Bretanha alcançou
depois de ser sede do evento.
Nas Olimpíadas de 2012,
quando foram anfitriões, os
britânicos obtiveram 65 medalhas. Foram ainda melhores
na edição seguinte, no Brasil,
com 67 pódios.
Nos demais casos desde

1896, a regra é o que se passou
com a China, por exemplo. Em
Pequim 2008, o país obteve
100 medalhas; quatro anos
depois, 91. Em décadas anteriores, as quedas de rendimento dos países-sede eram
ainda maiores.
De qualquer forma, em
volume de pódios, o Brasil
quebra a escrita nestes Jogos.
Antes do início do evento, o
Comitê Olímpico Brasileiro
preferiu não fazer projeção
oficial sobre o desempenho de
seus atletas, especialmente
por causa da pandemia, que
prejudicou a preparação dos
participantes. (Folhapress)

1
2
3
5
6
4
7
8
9
16

País Ouro Prata Bronze Total
China

34

24

16

74

Estados Unidos

29

35

27

91

Japão

22

10

14

46

Austrália

17

5

19

41

Atletas da Rússia

16

22

20

58

Grã-Bretanha

16

18

17

51

Alemanha

9

9

16

34

França

7

11

9

27

Itália

7

10

18

35

Brasil

4

4

8

16

Fonte: GE | Atualizado até as 9h27 de quinta-feira.
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TOKYO

Ícone
Pedro Barros pede
para que a modalidade mantenha
a sua essência e
pede mais apoio ao
esporte no país

O skatista prateado

Prata no skate park vê feito como exemplo para o povo brasileiro
Daniel E. de Castro.
Folhapress

O último dia de
competições do
skate nas Olimpíadas de Tóquio
TOKYO 2020 deu ao Brasil sua
terceira medalha no esporte.
Ontem (5), Pedro Barros conquistou a prata na modalidade
park. Luiz Francisco e Pedro
Quintas, que também avançaram para a final com boas
chances, terminaram fora do
pódio.
Na melhor de suas três
voltas da final, o catarinense de
26 anos obteve 86.14 pontos. Só
ficou atrás do australiano Keegan Palmer, que alcançou impressionantes 95.83. O bronze
ficou com o norte-americano
Cory Juneau, com 84.13. “Essa
história do park nas Olimpíadas é só um exemplo para o
povo brasileiro, que está na
nossa mão. Podemos fazer do
nosso país um lugar melhor
através do amor e do respeito”,
disse Barros após a competição
ao canal SporTV 2. “Com união,
com respeito, a gente consegue.
A batalha pode ser dura, mas
a missão é buscar um amanhã
melhor.” O ouro ficou com o
australiano Keegan Palmer, e
o americano Cory Juneau completou o pódio com o bronze. A
conquista de Barros podia ser
vislumbrada em 2016, quando
o skate teve sua estreia confir-

mada para os Jogos de Tóquio.
Aos 21 anos, ele já era um dos
grandes nomes da modalidade.
O talento precoce levara o skatista de Florianópolis a se profissionalizar aos 13. Em 2009,
surgira para o mundo com o
terceiro lugar nos X-Games,
evento que conquistou por seis
vezes entre 2010 e 2016.
Em 2018, com a modalidade
já inserida no programa olímpico, foi campeão mundial de
park na China. Quando venceu
em Nanjing, o multicampeão
Barros vivenciou uma experiência nova na carreira.
“Foi bem legal ver a bandeira do Brasil subindo em um
outro país, quando eu estava
fazendo algo que começou de
forma muito natural na minha
vida e me levou até lá, para
uma competição daquele nível.
O skate, com certeza, é algo de
que o brasileiro pode se orgulhar”, ele disse ao jornal “Folha
de S.Paulo” em 2019.
O fato de um nome influente
como ele ter apoiado a entrada
do esporte nas Olimpíadas
ajudou a quebrar a resistência
que existia por parte da comunidade do skate, que temia as
possíveis consequências para
as raízes de contracultura e
transgressão da atividade em
meio aos trâmites estabelecidos pelos Jogos.
Símbolos nacionais, como
bandeira, hino e uniforme de
delegação, passaram a fazer

parte da realidade dos skatistas após a entrada da modalidade no programa olímpico
de Tóquio 2020. “Se a gente
estiver trabalhando unido para
que o skate mantenha a sua
essência, ela não vai deixar
de existir. Agora, se todos os
skatistas acharem que tudo
se resume a essa competição,
a essência pode se perder”,
afirmou Pedro.

Imagem não é tudo

Na época, ele já afirmava
que os Jogos proporcionariam
uma oportunidade de extrapolar o alcance que o esporte
teve no mundo até então. “Buscarei a medalha não para alavancar minha imagem, mas
para ajudar o skate brasileiro.
O que vai fazer a diferença é
a caminhada até lá e a mensagem que estamos passando.
Sinceramente, a medalha não
muda quem eu sou.” A estreia
do skate no programa olímpico
já havia dado duas medalhas de
prata ao Brasil no street, com
Kelvin Hoefler e Rayssa Leal.
Na quinta, com a temperatura na casa dos 34ºC (sensação térmica de 42ºC), o australiano Keegan Palmer foi até
a borda da pista e reverenciou
o brasileiro depois que Pedro
Barros completou a sua última volta. O medalhista de
prata então escalou o concreto,
largou o skate e foi correndo
abraçar o campeão.
Instagram/Reprodução

Fadas também estudam

B3

– Rayssa Leal, a “fadinha do skate”, voltou ao colégio em que estuda em
Imperatriz (MA), onde ela mora, após ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio.
A atleta de 13 anos fez questão de registrar o momento nas redes sociais. “Fadas também estudam”, disse
a mais jovem medalhista olímpica brasileira. “Eu estava morrendo de saudade da minha escola, dos meus
professores e dos meus amigos!” (Gustavo Fioratti, Folhapress)

Pedro Barros
Modalidade: Skate park
Apelido: Pedrinho
Nascimento: 16 de março de
1995 (26 anos)
Altura: 1,70m
Nacionalidade: Florianópolis (SC)

Principais feitos
Jogos Olímpicos: prata – Tóquio
2020
X Games: ouro em
2010/12/13/14/16

2020

Luizinho contesta nota,
e lamenta mais o ombro
Quando encerrou sua
última volta, Luiz Francisco
chutou o capacete para o alto
e celebrou, feliz com o que
havia apresentado. Restava
saber a nota. Os 83.14 anunciados na sequência não
foram suficientes para
colocá-lo entre os três primeiros colocados no pódio,
junto com o compatriota
Pedro Barros, medalhista de
prata, e o australiano Keegan
Palmer, campeão olímpico. O
americano Cory Juneau, com
84.13, manteve o bronze.
“Minha última volta foi
igual à da eliminatória. Até
melhor, porque dei um 540º
no fundo. Consegui colocar
mais uma manobra e foi com
uma pontuação menor. Não
entendi, porém a opinião foi
deles e temos de respeitar”,
afirmou o skatista.
O atleta de 21 anos, natural de Lorena (SP), disse que
apesar da discordância não
ficou frustrado e que gostou
muito de ter feito parte da
estreia do skate nos Jogos.
Pôde inclusive encontrar o
astro esloveno Luka Doncic,
da NBA, na Vila Olímpica.
“A principal missão conseguimos fazer, que era mostrar
para as pessoas o quanto a
gente ama skate e o quanto

isso não é só uma rivalidade,
só uma medalha”, afirmou,
adotando discurso que tem
sido a tônica dos skatistas
em Tóquio. Luizinho não tem
dúvidas de que deseja estar
em Paris 2024 para uma
nova chance, mas a prioridade agora é solucionar
problemas físicos. “Estou
realmente mal. Uma hora
opera isso, outra hora opera
aquilo. Continuei me machucando nesta semana. Desloquei meu ombro três vezes,
andei todo amarrado e foi
uma superação ter chegado
à final”, afirmou. Por causa
de uma cirurgia no ombro,
ele ficou sem poder andar de
skate no segundo semestre
de 2020.
Luizinho ficou feliz por ter
completado bem sua última
volta e depois chorou com
membros da comissão técnica brasileira. “Eu nem
pensei no resultado. Na hora
em que eu subi [da pista], fui
abraçar todos os moleques
e não olhei nem pelo telão.
Acho que eu deveria ter ido
falar com minha mãe ali
na TV, mas nem isso eu fiz”,
disse, em referência às imagens de amigos e familiares
que são exibidas para os
competidores.

Pai fez churrasco comunitário na Nicarágua
Para ver seu filho competir na final da modalidade skate park, o surfista
André Barros abriu o portão
de sua casa, em Miramar
(Nicarágua), colocou a televisão em uma área externa
e, à beira da praia, fez um
churrasco.
Quem passasse estava
convidado a entrar para
ver o desempenho de Pedro.
“Foi muito legal, moro em
um vilarejo muito pequeno,
uma comunidade carente,
abri minha casa para o pessoal poder ficar assistindo

ao campeonato. Pessoas
que nunca tiveram acesso a
nada relacionado ao skate
vieram à casa do pai de um
medalhista”, diz André. “Foi
muita festa, muita choradeira.”
Em entrevista antes da
decisão, André havia expressado a angústia de não
poder estar ao lado do filho
em Tóquio, por causa das
medidas preventivas contra
a pandemia da COVID-19,
como as restrições a acompanhantes dos atletas da
delegação. Desta vez, porém,

o sentimento era de alívio.
“Missão cumprida. Ele
estava em êxtase, saiu um
caminhão das costas dele,
ele sentia esse peso”, disse
o pai, sobre a conversa que
teve com o filho por telefone logo após a competição.
“Agora ele está livre, pode se
aposentar do esporte, já conquistou tudo o que podia”,
prosseguiu o pai.
André afirmou que ele
e o filho sempre tiveram,
como missão, “transmitir
paz, amor, expandir para o
mundo esse sentimento”.
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Fim do reinado

BARCELONA ANUNCIA SAÍDA DE

Foram 672 gols em 778
jogos. Entre as principais
conquistas estão os
4 títulos da Liga dos
Campeões e 10 troféus
do Campeonato Espanhol

MESSI
Briga entre o clube e La Liga impossibilitaram a permanência
O reinado de Lionel Messi
no Barcelona chegou ao fim. A
equipe blaugrana anunciou a
saída de seu maior ídolo em
suas redes sociais nessa quinta-feira. Messi e Barça estiveram
próximos de acertar a renovação
do contrato, mas problemas com
o acordo do clube com La Liga
impossibilitaram a permanência
do jogador.
“Apesar de ter chegado a um
acordo entre o FC Barcelona e
Leo Messi e com a clara intenção
de ambas as partes de assinarem
hoje um novo contrato, este não
pode ser formalizado em razão
de obstáculos econômicos e estruturais [regulamento espanhol
LaLiga]”, publicou o Barcelona
em seu site.

O Barcelona não quer fazer
parte do acordo de La Liga com
o fundo de investimentos, o que
acabaria com o seu sonho da
Superliga Europeia e deixaria
o clube “preso” por 40 anos em
troca de 270 milhões de euros
recebidos.
Sem fechar o acordo com La
Liga, o Barcelona encontra-se em
uma situação em que não pode
fechar as suas contas no Fair
Play Financeiro para renovar o
contrato de Messi. Por fim, o clube
precisa escolher entre o camisa
10 e a Superliga Europeia.
“Diante desta situação, Lionel
Messi não continuará vinculado
ao FC Barcelona. Ambas as partes
lamentam profundamente que os
desejos do jogador e do clube não

possam ser finalmente atendidos”, continuou o clube.
“O Barça agradece de
todo o coração ao jogador
o seu contributo para a
valorização da instituição
e deseja-lhe o melhor na
sua vida pessoal e profissional”, concluiu a nota do
Barcelona.
O estafe do jogador ainda
não se pronunciou quanto
ao futuro do maior ídolo
da história do Barcelona.
Livre no mercado, Messi
pode assinar com qualquer
clube do mundo. O Paris
Saint-Germain, inclusive,
pode buscar novamente a
contratação do argentino.
(Folhapress)

Brasileirão

Palmeiras se diz contra liberação
de público em partidas do Mengo
Diego Iwata Lima
UOL/Folhapress

Por meio de seu perfil no
Twitter, a diretoria do Palmeiras se manifestou contra a
decisão do STJD que liberou, na
quarta-feira (4), a presença de
público nos jogos do Flamengo
em competições nacionais.
“O Palmeiras discorda integralmente da decisão que
permitiu que apenas alguns
clubes joguem com a presença
de seus torcedores. A decisão
atenta contra a integridade da
competição, sua credibilidade
e isonomia”, diz a primeira
parte do comunicado.
“A propósito, é de conhecimento público que os clubes
da Série A, conjuntamente, em
reunião do conselho técnico,

decidiram que a retomada do
público nos estádios somente
aconteceria após definição de
seu colegiado e essa decisão
deve ser respeitada”, finalizou.
Após o STJD aceitar o
pedido do Flamengo de poder
colocar público em seus jogos
como mandante no Brasileiro
e na Copa do Brasil, a CBF se
pronunciou através de uma
nota oficial e disse que vai
recorrer da decisão. Na nota,
a CBF diz que a medida contraria uma decisão tomada
pelos clubes em março deste
ano.

Entenda o caso

O STJD atendeu ao pedido
do Flamengo e concedeu uma
liminar liberando a presença

de torcida nos estádios de cidades que derem autorização
para a presença de público.
A liminar vale para partidas
em que o Rubro-Negro seja
mandante em competições organizadas pela CBF e não se
limita ao Rio de Janeiro.
O mandado de garantia impetrado no tribunal veio a
reboque da permissão dada
pela Prefeitura do Rio para
que o Maracanã, por enquanto,
tivesse até 10% das arquibancadas preenchidas no jogo
contra o Olímpia, pela Libertadores. Insatisfeito com o percentual, o Fla transferiu o jogo
para Brasília, onde poderá
colocar até 30% de público.
O presidente do STJD,
Otávio Noronha, ressaltou que
devem ser cumpridas as exi-

Atlético-MG

gências das autoridades locais.
Isso vale para o percentual
liberado nas arquibancadas e
outras exigências sanitárias.
A decisão dessa quarta (4)
tem, como espírito, um caráter similar a uma já emitida
também em forma de liminar
pelo mesmo STJD, a pedido do
Cruzeiro. A única diferença é
que o clube mineiro ainda não
pode colocar torcida porque
precisa pagar punição de
cinco partidas com portões
fechados.
Na liminar, Noronha citou
que outras cidades, além do
Rio, já permitiram volta do
público, como Brasília e Belo
Horizonte. O presidente do
STJD considerou, nas decisões
de Fla e Cruzeiro, que não
cabe à CBF.

CLASSIFICAÇÃO
TIME
1 Palmeiras
2 Atlético-MG
3 Fortaleza
4 Bragantino
5 Flamengo
6 Athletico-PR
7 Ceará
8 Santos
9 Atlético-GO
10 Bahia
11 Corinthians
12 Fluminense
13 Juventude
14 Internacional
15 Sport
16 Cuiabá
17 São Paulo
18 América-MG
19 Grêmio
20 Chapecoense

Série A
PG
32
31
27
27
24
23
22
19
19
17
17
17
16
15
14
13
12
11
7
4

J V
14 10
14 10
14 8
14 7
12 8
13 7
14 5
14 5
14 5
14 5
14 4
13 4
13 4
14 3
14 3
13 2
14 2
14 2
12 1
14 0

E D
2 2
1 3
3 3
6 1
0 4
2 4
7 2
4 5
4 5
2 7
5 5
5 4
4 5
6 5
5 6
7 4
6 6
5 7
4 7
4 10

GP
25
21
22
25
25
21
17
16
12
18
12
10
9
12
8
13
9
11
6
11

GC
12
10
12
16
11
15
13
16
15
23
14
12
14
18
11
16
17
19
14
25

SG
13
11
10
9
14
6
4
0
-3
-5
-2
-2
-5
-6
-3
-3
-8
-8
-8
-14

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

São Paulo

Galo de Belo Horizonte garante vaga, Tricolor leva adiante plano de priorizar copas
e perde invencibilidade de dez jogos

Rubens Chiri/ São Paulo FC

Brunno Carvalho
Folhapress

Do site do clube
O Atlético-MG passou um
susto, perdeu para o Bahia por
2 a 1, na noite de quarta-feira
(4), no estádio Joia da Princesa,
em Feira de Santana (BA), mas
garantiu classificação às quartas
de final da Copa do Brasil.
Como venceu a partida de
ida das oitavas de final na semana passada por 2 a 0, o Galo
poderia até perder por um gol
de diferença que passaria de
fase. E foi justamente isso que
aconteceu. Os gols do jogo foram
marcados por Rossi e Juninho
Capixaba, com o chileno Eduardo
Vargas salvando o time mineiro.
O Atlético conhecerá hoje (6) seu
adversário na próxima fase da
competição. A definição será por
meio de sorteio, a ser realizado
pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) às 14h (de MS),
no Rio de Janeiro.
Com a derrota, o Galo perdeu
a invencibilidade de dez jogos – o

time somava oito vitórias e dois
empates nas últimas partidas.
O Atlético-MG agora volta suas
atenções para o Campeonato
Brasileiro. Neste domingo (8) o
Alvinegro enfrenta o Juventude,
na 15ª rodada, às 15h, no Estádio
Alfredo Jaconi. O Bahia visita
o Cuiabá na Arena Pantanal,
amanhã (7), às 20h.
Depois da derrota para o
Tricolor Soteropolitano, o técnico Cuca analisou a partida. “O
Bahia no primeiro tempo impôs
um ritmo muito forte e não conseguiu manter no segundo tempo”,
disse o treinador. Para ele, as
substituições feitas na volta
para o segundo tempo – com as
entradas de Nacho Fernández,
Vargas e Dylan Borrero – garantiram maior organização defensiva ao meio-campo atleticano.
“A marcação não encaixou no
primeiro tempo”, afirmou.
Cuca ainda ressaltou o desempenho do atacante Vargas,
que marcou o gol da classificação

atleticana. “Ele tem trabalhado
muito bem e aproveitado as
oportunidades”, afirmou. O comandante lembrou que o chileno
ainda não tem condições de jogo
por 90 minutos em razão da recuperação física após a COVID-19.

Athletico-PR também garante vaga

Depois de vencer no jogo de
ida, por 2 a 1, em Curitiba, o
Athletico-PR garantiu sua vaga
para as quartas de final da Copa
do Brasil ao empatar com o Atlético-GO pelo placar de 2 a 2, em
Goiânia.O Furacão marcou com
Christian, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Renato Kayzer, de
pênalti, aos 23 do segundo tempo.
Os gols do Dragão goianiense
foram de Zé Roberto aos 10 minutos, e Éder aos 51, ambos na
etapa final.
Pelo Brasileiro, o Athletico-PR
recebe o São Paulo, amanhã (7),
ao passo que o Atlético-GO visita
o Ceará, no domingo (8).(Com LS
e Folhapress)

A situação incômoda no
Campeonato Brasileiro não
diminui a empolgação de
Hernán Crespo com a temporada do São Paulo. Depois
de conquistar o Paulistão, a
equipe segue viva na Libertadores e na Copa do Brasil,
as prioridades do segundo
semestre. Durante a entrevista coletiva depois de eliminar o Vasco no mata-mata
nacional, o treinador argentino classificou como “quase
perfeita” a temporada.
“Parabenizo o elenco,
porque não é fácil ser competitivo em todas as competições. Muitas eventualidades
aconteceram no Brasileirão.
Estamos em uma situação
que não merecemos, mas
continuamos a lutar. Acho
que até aqui a situação é
quase perfeita.”
A ideia de priorizar as
copas vem desde o fim do
Campeonato Paulista. A
diretoria são-paulina en-

Benitez comemora
gol são-paulino em
cima do Vasco, na
Copa do Brasil

tendia que o elenco não conseguiria brigar por títulos em
três frentes. Nesse cenário, as
copas aparecem como caminhos mais acessíveis em busca
de conquistas. Agora, talvez não
imaginassem que o time fosse
chegar à 14ª rodada dentro
da zona de rebaixamento. Em
suas entrevistas, de todo modo,
Crespo indica confiança de que
seria uma questão de tempo
para se livrarem. A questão é
que, semana a semana, a tabela
dos mata-matas interfere.
E o São Paulo tem mostrado
seu melhor futebol justamente
nas copas. A equipe dominou o
Racing, fora de casa, nas oitavas
de final da Libertadores. Diante

do Vasco, venceu por 2 a 0 no
Morumbi e contou com uma expulsão ainda no primeiro tempo
do time vascaíno para fazer 2 a
1 em São Januário. O nível de
desempenho não foi o mesmo
daquele exibido na Argentina,
mas os 180 minutos contra um
adversário que está na Série
B passaram a sensação de um
futebol seguro e calculado para
ganhar a vaga nas quartas.
O plano de priorizar os
torneios pode ser percebido
também nas escalações. Crespo
colocou o time praticamente
titular para a segunda partida
contra o Vasco, mesmo com a
boa vantagem construída no
Morumbi.
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NAS ESCOLAS

Projeto mescla
teatro e game
para divulgar
ciência nas
escolas públicas
do Estado

Fotos: Naiane Mesquita

Marcelo Rezende
Na última semana de julho teve
início o projeto “Among Us nas
Escolas”, uma ação de divulgação
científica desenvolvida em escolas de
nível médio da rede pública de Mato
Grosso do Sul. Inspirada no game
como forma de ampliar a divulgação
entre adolescentes e jovens, a
ação usa teatro e estratégias de
engajamento on-line para falar sobre
ciência e a possibilidade de educação
superior no Estado.
Realizada pelo Mídia Ciência,
projeto
desenvolvido
pela
Fundect (Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino, Ciência
e Tecnologia do Estado de Mato
Grosso do Sul), junto com a UEMS
(Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul), a atividade teve
início em 29 de julho, de forma on-line
e com a participação de estudantes
do Ensino Médio da Escola Estadual
Peri Martins, de Bataguassu, cidade
distante 310,9 km de Campo Grande,
e segue durante todo o semestre em
outras escolas. A ação contou com
apoio da Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso do Sul.
“Nosso objetivo é, primeiro, falar
de ciência com alunos do jeito mais
acessível possível, por isso fizemos
referência a um jogo que é familiar
para a grande maioria deles”, explica
o coordenador do projeto, André
Mazini, que complementa: “Também
mostramos aos estudantes um
panorama das possibilidades que
eles têm de continuar uma formação
superior após a conclusão do Ensino
Médio, compartilhando informações
sobre processos seletivos, cotas,
bolsas, auxílios financeiros, opções
de cursos, entre outras”.

científica. “A experiência foi bastante
relevante, os estudantes interagiram
com o ator para desvendar o
mistério, percebendo que por meio
do conhecimento científico puderam
desvendar com êxito. Na parte das
universidades, ficaram motivados
em saber que podem sim realizar
seus sonhos de cursar um bom curso,
pois existem vários meios que podem
facilitar o ingresso”, explica.
Para a estudante Bruna Paulina
da Silva, 16 anos, a experiência
foi positiva. “Ainda mais para a
gente que está no Ensino Médio,
podemos ter uma noção de como
entrar para a faculdade, como aplicar
o conhecimento, eu acho que foi uma
experiência de muito aprendizado
e muito vantajosa para a gente”,
ressalta a aluna, que está no 2º ano
do Ensino Médio e pretende cursar
Medicina.

Difundindo conhecimento

Para todo MS

De acordo com André o projeto
deve abranger todo o Estado, e caso
alguma escola deseje abraçar o
projeto, Mídia Ciência está aberto a
convites. “Estamos em contato com
a Secretaria de Educação do Estado,
que está ajudando a intermediar
o contato com as escolas. O nosso
objetivo é circular em todas as regiões
de Mato Grosso do Sul pela rede
pública de ensino. Neste primeiro
momento
focamos
na rede pública,
principalmente
escolas da rede

estadual que têm mais Ensino Médio,
mas eventualmente também junto a
redes municipais de ensino. Existe
total possibilidade de uma escola
interessada entrar em contato
conosco e solicitar a intervenção,
estamos abertos a convites também.”
A estreia na escola de Bataguassu
contou com a participação de mais

de 50 estudantes, do 1º ao 3º ano do
Ensino Médio. A ação é dividida em
duas etapas: a primeira corresponde
a uma apresentação teatral e
interativa, inspirada no jogo “Among
Us”, apresentando a história fictícia
de uma investigação criminal que
só é resolvida graças ao apoio de
cientistas da UEMS. Em seguida, o
projeto propõe um bate-papo com os
estudantes sobre as possibilidades de
formação em universidades de Mato
Grosso do Sul.

Ideia que deu certo

André Mazini avalia este primeiro
momento do projeto Mídia Ciência
como bastante proveitoso e revelou
um detalhe interessante neste
encontro na Escola Estadual Peri
Martins. “O encontro da Peri foi
muito bom. Nós tivemos uma boa
adesão, não é uma escola grande,

mas, mesmo assim, ultrapassou a
marca de 50 pessoas participando de
uma oficina. Nós gostamos muito do
feedback da escola. Participaram a
diretora adjunta, teve professora que
participou, então acabou chamando a
atenção não só dos estudantes, mas
da comunidade escolar também. Essa
escola particularmente tem ainda
um diferencial. Eu estudei parte do
ensino médio e fundamental lá. Eu
não tinha mais contatos com a escola,
mas isso gerou uma identificação que
tornou esse encontro em Bataguassu
ainda mais especial e tivemos um
retorno muito bacana da parte deles.”
Segundo a professora Ana Paula
Zorzan Mattos, que acompanhou
a ação, por abordar um jogo da
realidade dos adolescentes, a
atividade conseguiu conquistar a
atenção dos estudantes e deixar
clara a importância da pesquisa

Mazini salienta que o projeto tem a
função social de popularizar a ciência
desde cedo nas escolas. “Temos visto
nos últimos anos a necessidade de se
promover divulgação científica, de se
defender a ciência, de se humanizar a
figura do cientista, até para combater
o negacionismo crescente, que tem
negado vacina, que tem afirmado até
absurdos como Terra plana. O projeto
já chegou a ser tema de dissertação
de mestrado em São Paulo. Esta ação
é uma articulação pioneira que tem
como objetivo principal defender a
ciência, mostrar que nós acreditamos
na ciência e defendemos que ela seja
mais popularizada possível desde
a base, desde a escola”, finaliza
o coordenador do projeto Mídia
Ciência.
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O Dia dos Pais está chegando e você já sabe o que vai
dar de presente? Está sem ideia? Na Havana Cachaçaria, pertencente ao titular da coluna, na Vitório Zeolla,
770, tem mais de 850 rótulos das melhores cachaças do
País. Quase todas foram premiadas.

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

LA DOLCE VITA: HOTEL LA PALMA PROMETE SER A SENSAÇÃO DE CAPRI
Fotos_ Divulgação

Está pronto para ser restaurado o primeiro hotel
Oetker Collection na Itália,
o Hotel La Palma. Precisamente em Capri, a construção
data do ano de 1822. Os
atuais proprietários, Reuben
Brothers, garantem que a
elegante propriedade de 50
suítes será a reinvenção do
hotel original, que por muito
tempo hospedou um coletivo
de artistas, poetas, escritores e músicos notáveis de
todo o mundo, logo, mais uma
vez, estará no epicentro da
cena social na ilha. A poucos
passos da famosa Piazzetta,
será composto por restaurante e bar no rooftop com A abertura do La Palma está prevista para abril de 2022.
direção culinária do chef
Gennaro Esposito, um verdadeiro nome na região. Cool, terá seu próprio beach club nas praias
mais famosas da ilha. Este será o lugar de onde pessoas fabulosas vêm e vão, bem como barcos
e iates. Ainda terá piscina com deck, spa e butiques high fashion. A aquisição também inclui as
lendárias Taverna Anema e Core Nightclub, famosa casa noturna frequentada por celebridades.
Um arquiteto aclamado, Francesco Delogu, e a Tihany Design assinam os interiores da propriedade. A concepção é de um retiro mediterrânico exclusivo, ideal para quem quer ver e ser
visto na descontraída Capri, uma ilha na Baía de Nápoles, famosa por sua paisagem acidentada,
restaurantes icônicos, lojas requintadas.

VIRA-CASACA
Bolsonaristas locais lançam a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)
na fogueira. Não estão gostando da postura da parlamentar eleita pela
sigla bolsonarista. Terça-feira passada, no depoimento do reverendo
Amilton Gomes de Paula à CPI da Pandemia, Thronicke comportou-se
como se fosse uma oposicionista, ajudando a encurralar o depoente.

BEM ISTO
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi eleito para sete mandatos do Legislativo e um para o Executivo Federal. Seu filho Flávio
Bolsonaro (Patriota/RJ) já foi eleito em quatro mandatos de deputado
federal e um de senador. Outro filho, Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)
elegeu-se para dois mandatos como deputado federal, enfim, Carlos
Bolsonaro (Republicanos/RJ) foi eleito em seis mandatos de vereador.
Todos eleitos pelo sistema da urna eletrônica. Mas no ano que vem vai
ter fraude! Então, tá…

TOSCOS
O músico e cantor Roger Moreira, 64, da falecida banda Ultraje
a Rigor, e o jornalista esportivo Milton Neves, 70, envergonharam
as artes e o jornalismo, mais uma vez. O vocalista foi condenado
pela Justiça a indenizar em R$ 100 mil a artista visual Adriana
Varejão, 56, por ofendê-la com ataques misóginos na internet a
2017. Moreira publicou uma montagem, adulterando uma foto da
artista com uma cruz sobre cada olho seu e um pênis em sua boca.

TOSCOS II
Já Milton Neves compartilhou uma montagem feita por Roger
Moreira: ele desacelerou um áudio de Lula (PT/SP) para exibi-lo como se o ex-presidente estivesse com dificuldades para
falar, insinuando embriaguez. Após ser duramente reprovado
nas redes sociais por compartilhar falsificações, Neves tirou a
montagem do ar. Já era tarde.

BÊNÇÃO
Na última terça-feira, 03,
devotos católicos exaltaram,
em Campo Grande, a sua fé
de maneira especial: naquele
dia era comemorado o 80º
ano do Santuário de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro.
É com a inspiração da santa,
na tradicional e bela igreja
da avenida Afonso Pena, que
a congregação redentorista
realiza suas obras de evangelização cristã na cidade.

BÊNÇÃO II
O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já
chegou a celebrar 18 novenas
por quarta-feira, que atraíam,
em um único dia, cerca de
30 mil pessoas. A devoção
pela Mãe do Perpétuo Socorro,
motivada pelas graças e bênçãos concedidas por meio das
novenas, tornou-a Padroeira
do Estado.

FRIA
A coisa está feia, como dizem por aí. Os golpes continuam e todo
cuidado é pouco. Agora são mensagens de WhatsApp enviadas por
políticos conhecidos que tiveram seus aparelhos clonados. Dizem que,
a partir de agora, eles têm um novo telefone para contatos pessoais
e que o antigo só trata assuntos de trabalho etc. Aí, carinhosamente,
pedem para a pessoa enviar dinheiro porque estão precisando para
exame, consulta médica, urgência etc. O pior, a pessoa que recebeu
a mensagem acaba mandando o dinheiro. Golpe efetuado, prejuízo
acumulado, não entre nesta. Não acredite. Proteja-se, porque bandido
não tem limites.

CULTURAS SAUDÁVEIS
Anda produzindo bons frutos a coordenadoria de Agricultura Familiar
da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar). O setor, sob a responsabilidade da capacitada engenheira agrônoma Karla Bethânia de Nadai, vem interiorizando-se
e fortalecendo no Estado as pautas de qualificação do sistema produtivo e
estímulo aos pequenos agricultores.

NA LEMBRANÇA
Há 18 anos, morria o empresário Roberto Marinho. Tinha, então,
98 anos. Jornalista e empresário das comunicações, ergueu, a partir
do jornal O Globo, herdado do pai, Irineu Marinho, uma organização
que possuía a maior emissora de televisão da América Latina e a
terceira do mundo. Era um empresário brilhante, que se definia com
uma frase: "Não compro bilhetes. Já ganhei na loteria quando nasci".

PENSAMENTO
DO DIA
Existem dois tipos de dor: a que
magoa e a que muda você.

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

GameJamPlus

Maratona de criação de
games abre inscrições
para edição 2021/2022

SOLIDÁRIO

acontece neste
sábado (7) na Plataforma Cultural

Ação vai beneficiar ONG ‘‘Movimento Mãe Águia’’ e outras entidades
Neste sábado(7), acontece
o Bazar Solidário, em prol da
ONG Movimento Mãe Águia
e de outras entidades assistenciais. A ação vai reunir
várias entidades que estarão
expondo seus produtos a
fim de angariar fundos para
manter seus trabalhos. São
peças de artesanato, brechós
de roupas usadas, roupas
novas, utensílios domésticos,
tudo a preço de desapego. A
iniciativa partiu de Thamires

Freedman, que por causa da
pandemia não pôde comemorar seu aniversário em
julho, então ela pediu aos
amigos doações para fazer
um bazar a fim de ajudar a
ONG Movimento Mãe Águia,
que cuida de crianças que
sofreram violência. “Recebi
muitas coisas e resolvemos
abrir para outras instituições
que são apoiadas pela revista ‘Boas Razões’ e pela
Associação de Moradores do

Bairro Cabreúva. Tudo o que
for vendido ficará com cada
instituição participante”, explica.
Além da Mãe Águia, já
confirmaram a presença a
Clínica da Alma, centro de
acolhimento de dependentes
químicos; Guardião Azul,
amigo do autista; Associação
de Mulheres Voluntárias,
Fraternidade Despertar, de
apoio às famílias do Parque do
Sol. O clube de motociclistas

Abutre’s, Raça em Extinção
estará recolhendo alimentos
não perecíveis no local. Em
março deste ano eles doaram
1,5 tonelada de alimentos não
perecíveis para a Clínica da
Alma.
SERVIÇO: Nesse próximo sábado
(7), das 8h às 17h30, acontece
o Bazar Solidário, na Plataforma
Cultural, que fica Avenida Mato
Grosso esquina com a Rua
Calógeras.

A GameJamPlus, a maior
maratona competitiva de
criação de jogos do mundo,
abre as inscrições para a participação de novas cidades em
sua 5ª edição, que terá início em
outubro deste ano com duração
de sete meses.
Conectando profissionais de
diversos lugares do mundo, a
GameJamPlus é um movimento
colaborativo, sem fins lucrativos, feito por diversos atores
do ecossistema de economia
criativa.
“A GJ+ tem como principal
objetivo transformar jogos em
negócio, especialmente em regiões que não costumam ter
muitas oportunidades. Para
isso, criamos uma metodologia
de sete meses, onde as equipes
participantes passam por processos de mentorias, workshops
e avaliações, tudo feito por voluntários que acreditam no propósito do nosso movimento e
no futuro da indústria”, explica
Ian Rochlin, fundador e CEO da
GameJamPlus.
Na edição de 2020 foram
criados 281 jogos, que competiram por 16 categorias de prê-

mios. A expectativa da próxima
edição é de aproximadamente
500 novos projetos passarem
pelo evento.
“A GameJam+ é uma organização fantástica, composta
por voluntários com grandes
corações, que fazem muito por
aqueles que buscam oportunidades na indústria de videogames, mas especialmente
aqueles de regiões com recursos
limitados e barreiras de entrada
extremamente íngremes. Todos
devem conhecer e apoiar sua
causa”, reforça o alemão Mario
Kroll, CEO da Uber Strategist,
agência internacional de relações públicas parceira da GameJamPlus.
As cidades interessadas em
participar da 5ª edição da GJ+
podem realizar as inscrições até
o dia 15 de agosto. A maratona
terá início em outubro de 2021 e
a expectativa é de alcançar mais
de 100 cidades em 30 países.
Mais informações sobre a
GameJamPlus nos links: https://
gamejamplus.com/, https://www.
facebook.com/gamejamplus
e https://www.instagram.com/
gamejamplus/?hl=pt-br/.

Marcelo Rezende

Há 59 anos morria Marilyn
Monroe, ícone do cinema mundial
Reprodução

No dia 5 de agosto de 1962 morria, em Los
Angeles, nos EUA, Norma Jean Mortensen, conhecida mundialmente pelo nome artístico de Marilyn
Monroe, modelo, atriz e ícone da cultura moderna.
A notícia da sua prematura morte, aos 36 anos,
deixou em estado de choque seus milhares de fãs
pelo mundo. Marilyn Monroe foi encontrada sem
vida em sua casa, em Los Angeles, em circunstâncias que geram controvérsias até hoje.
A versão que prevaleceu foi a de que a diva
teria sido vítima de uma superdosagem de
barbitúricos. Nascida em Los Angeles, em 1º de
junho de 1926, ela assinou o seu primeiro contrato aos 20 anos, com o estúdio 20th Century
Fox e estreou como atriz no filme “The Shocking
Miss Pilgrim”. Era o começo de uma carreira
de sucesso de mais de 30 filmes, entre os quais
se destacam “Os Homens Lado” (1953), “O Rio
das Almas Perdidas” (1954), “Nunca Fui Santa”
(1956) e “Quanto Mais Quente Melhor” (1959).
Em consequência da doença psicológica e dos
internamentos de sua mãe, Marilyn foi criada
em orfanatos e em casas de parentes. Conhecida como loira fatal, Marilyn Monroe começou
a carreira como modelo quando conheceu um
fotógrafo na loja de munições onde trabalhava.
Isso foi apenas o início da jornada de ascensão
da atriz, a qual arrecadou mais de US$ 200
milhões com seus filmes.
Marilyn teve três maridos ao longo da vida. Aos
16 anos de idade, ela casou com James Dougherty
para fugir do orfanato onde morava. O primeiro
casamento não durou muito. Ela também casou
com o astro de beisebol Joe DiMaggio. A relação
dos dois foi intensa e controversa, o atleta exagerava no álcool e era extremamente abusivo com
ela. O casamento durou somente um ano. Seu
último marido foi o dramaturgo Arthur Miller; foi
com ele que Marilyn ficou mais tempo. Segundo
alguns autores de suas biografias, ela também
teria vivido um romance com os irmãos John e
Robert F. Kennedy.
Falando em Kennedy, a lendária apresentação
da atriz no aniversário de John F. Kennedy ficou
marcada pela sensualidade de Monroe durante
a sua performance. Com um tom ofegante, ela
cantou a inocente música com um ar provocativo,
mas não foi tão intencional assim. De acordo com
a cunhada de Monroe na época, ela, na verdade,
estava esbaforida. Tendo se atrasado para entrar
no palco, Marilyn teve de correr para chegar a
tempo da apresentação. Além disso, o episódio fez
com que os tabloides passassem a especular um

possível caso entre as figuras públicas.
No fatídico 6 de agosto de 1962, Eunice Murray,
governanta de Marilyn Monroe, foi surpreendida
ao bater várias vezes na porta do quarto da atriz
e não receber uma resposta. Aflita, entrou em
contato com Ralph Greenson, psiquiatra que
acompanhava Marilyn. Ao invadir o quarto pela
janela, Greenson encontrou a musa de Hollywood
nua e aparentemente desmaiada em sua cama.
Notou também inúmeros frascos de remédios ao
lado do corpo: depois de tomar 40 pílulas, a atriz
estava morta. Desde então, inúmeras teorias
sobre sua morte foram surgindo, inclusive suspeitas de assassinato.

Marlyn teria sido assassinada

Entre as teorias sobre a morte da atriz, está a
de que ela foi assassinada com uma injeção letal.
De acordo com Jay Margolis e Richard Buskin
em “O Assassinato de Marilyn Monroe: Caso
Concluído”, a ação teria sido orquestrada por
Robert Kennedy para que ela não revelasse seu
romance com ele e o irmão John Kennedy, então
presidente dos Estados Unidos. O livro cita a
confissão, em um acesso de culpa, feita pelo ator
Peter Lawford que teria ajudado no assassinato:
“Bobby Kennedy estava determinado a calá-la,
independentemente das consequências (...). Foi
a coisa mais insana que já fiz, e eu estava louco
o suficiente para deixar que isso acontecesse”.
O irmão do presidente teria ido à casa da atriz
após ela ameaçar revelar à imprensa o caso com
os dois. Após brigarem e ela o ameaçar com uma
faca, Bobby teria ido embora e retornado com dois
seguranças que a silenciaram com uma injeção
em seu coração. Segundo o livro, os Kennedy teriam inclusive subornado testemunhas para que
nada fosse revelado. Apesar de todas as teorias
conspiratórias, é fato que ela realmente morreu
após uma overdose de medicamentos. Passados
59 anos, Marilyn Monroe permanece até hoje no
imaginário de inúmeros cinéfilos e já foi imitada
por muitas atrizes de Hollywood.

Diego Torraca

Lançamento

Rick Agra
lança single
composto
durante
isolamento
social
Marcelo Rezende
O cantor, compositor, músico e produtor musical Rick
Agra lança hoje, em todas as
plataformas de streaming,
o single “É o Amor no Ar”.
Composta durante a pandemia, a canção serviu como
uma válvula de escape e a
arte lhe serviu de acalento
nos dias difíceis. Ele conta
um pouco da hístória de sua
nova música. “Esse single
vem falando de amor como
o nome da canção diz: ‘É
o Amor no Ar’. Denota um
lado do amor nas minúcias
da paixão, de sentir o prazer
de quem está com você, tudo
isso fica evidente no início
da canção, na segunda
parte da música surge um
lado mais poético e traz
uma leveza pra dizer que o
amor está no ar. Em tempos
de pandemia a música foi
minha válvula de escape!
Joguei minhas frustrações
e alegrias nela. A arte me
ajudou a passar melhor esse
tempo, aprender olhar mais
pra mim e criar a coragem
que faltava pra voltar pra
frente do microfone.”
Rick explicou o processo
criativo da canção que
contou com músicos tarimbados da cena da Capital.

“Sempre tem os músicos que
se jogam nessa ‘loucura’ de
fazer uma canção, logo que
terminei a construção deste
trabalho, pensei no Maikon
Lopes, para gravar essa
guitarra. Pensei em uma
introdução com aquela cara
de ‘neo soul’ e ele absorveu
bem essa ideia e fez isso de
forma esplêndida. A rítmica
ficou por conta do Vicente
Neto, na bateria, como já
gravamos algumas músicas
no trabalho do General,
então fica bem mais fácil
a nossa linguagem quando
o assunto é criar música;
nos graves eu tive de encarar essa missão e gravar o
baixo, sempre chamo algum
músico pra participar nas
gravações, só que nesse
caso eu fiz groove, e já ia me
esquecendo dos teclados,
que ficaram por conta do
Maikon também.”
“Algo curioso que aconteceu durante a gravação,
quando eu mostrei a música
para o Maikon ele ouviu e na
hora de gravar valendo ele alterou a sequência harmônica
e eu tive que mudar a forma
de cantar só que isso trouxe
para a música mais naturalidade, e ainda brinquei:
‘não existia esse dó menor
na música’”, releva o artista.

Videoclipe

Além do single, a música
tem videoclipe, que será lançado na semana que vem.
“Eu tenho um parceiro, meu
amigo Diego Torraca, que já
produz os vídeos do General
R3 comigo, entre outros trabalhos. Para esse vídeo ele busca
algo mais poético, onde tem a
participação de dois dançarinos trazendo a leveza que
a música pede e que tem uma
referência da art nouveau, o
clipe estreia no sábado (14)”,
aponta Agra.
Produzindo sempre, Rick
avisa que já tem trabalho novo
“saindo do forno”. “Como a música não pode parar, o próximo
single já está quase pronto, é
uma música bem diferente em
relação ‘É o Amor no Ar’. Posso
dizer que vem com uma pegada totalmente surreal e fora
dos padrões, por conter uma
letra totalmente subjetiva e um
padrão harmônico totalmente
simples, porém com uma execução incrível que conta com
Marcelo Ribeiro no baixo e
Marcus Loyola na bateria, o
nome do próximo single: ‘A
Voz do Silêncio’ Aguardem!”,
finaliza Rick Agra. Você pode
conhecer o trabalho de Rick
Agra por meio do Instagram
@rickagraa e do YouTube Ricardo Agra.
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Horóscopo

Telinha

Áries

Isabella Santoni
diz não
planejar
casamento
com Caio Vaz:
‘Eu não ligo
para essas
convenções’

de 21/3 a 20/4

Assuntos de casa e família terão prioridade para você
nesta sexta-feira. Com a Lua na Casa 4, você vai se
sentir mais apegada e mais responsável pela família,
ainda mais se for preciso investir em reparos ou compras
urgentes. Conte com o apoio dos parentes para o que
precisar. O astral favorável também para quem trabalha
no lar. Palpite do dia: 83, 74 e 65. Cor do dia: pérola.

Touro

de 21/4 a 20/5

A Lua acentua o seu poder de comunicação e você pode
conseguir tudo que quiser com uma boa conversa. Use
e abuse desta habilidade, ainda mais se você trabalha
com vendas, telemarketing ou atendimento ao público. O
céu também envia ótimas vibrações para quem procura
um novo emprego. Palpite do dia: 57, 84 e 48. Cor do
dia: roxo.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será
um bom incentivo para você se dedicar ao trabalho e
batalhar por novas oportunidades de ganhar dinheiro.
Pode até investir em uma promoção ou reivindicar um
aumento aos chefes, se achar que é mesmo um bom
momento para falar sobre isso. Palpite do dia: 58, 40 e
31. Cor do dia: pérola.

Câncer
de 21/6 a 21/7

Os astros realçam sua simpatia e sua autoconfiança, o
que deve beneficiar todos os setores da sua vida hoje. A
Lua em Câncer incentiva você a explorar todos os seus
talentos no trabalho. Pode ter boas conversas e fazer
acordos bem vantajosos, ainda mais se souber usar o
seu charme para conseguir o que deseja. Palpite do dia:
59, 14 e 41. Cor do dia: preto.

Leão

Aos 26 anos, Isabella Santoni pode ser vista agora com duas personagens bem
distintas: a adolescente Karina, na reprise de “Malhação – Sonhos” (2014), na Globo, e
a bandida Viviane, da série “Dom”, do Amazon Prime Video. “Karina foi o meu primeiro
grande trabalho na TV. Foi um projeto que me deu visibilidade. Recebo mensagens
até hoje de diversas pessoas falando o quanto a personagem foi importante para
elas entenderem um pouco mais sobre si”, conta. A atriz já se prepara para gravar
a segunda temporada da série sobre a vida do “bandido gato” Pedro Dom (Gabriel
Leone). Sua vilã, apelidada de “Barbie do Mal”, faz parte do bando movido a cocaína
que assaltava apartamentos de luxo no Rio no início dos anos 2000. “Foi um trabalho
intenso. Viviane me fez explorar lugares que nunca tinha testado antes em cena”,
diz ela, que ficou mexida com a personagem: “Como atriz, não posso julgá-la. Preciso
abraçar as motivações e compreender as faltas que ela tem”, explica. Isabella mora com
o namorado, o surfista Caio Vaz, e diz que casamento não está em seus planos: “Eu não
ligo muito para essas convenções. Penso no aqui e agora”, afirma.

Fotos: Divulgação

Caio Braz cobre as
Olimpíadas de Tóquio
para o GNT e relata
clima do evento
Apresentador do GNT, Caio Braz está fazendo
uma cobertura peculiar dos Jogos Olímpicos de
Tóquio, com foco nas narrativas de diversidade
e comportamento do evento. Além de gravar um
quadro para o “Saia Justa”, ele produz conteúdos
diários para suas redes. “Tem sido incrível a
experiência em vivenciar de perto o maior evento
do mundo, ainda mais depois de tanto tempo
enclausurado com a pandemia. As emoções estão
em alta: a sensação que a gente percebe é que
todos os envolvidos, os atletas, a comissão técnica
e até a imprensa, estão à flor da pele. Não tem
o fervo que aconteceu na Rio 2016, mas há uma
mensagem de esperança.”

Novelas
Malhação

A Vida da Gente

Pega Pega

Globo 17h30

Globo 18h30

Lobão pede que Luiz consiga fios de cabelo
de Gael. Nat alerta Cobra sobre Lobão. Pedro
e Nando descobrem que Sol não poderá viajar
com a banda. Rute lamenta a situação de Jeff,
que está com dificuldades para trazer Mari de
volta. Luiz e Diego invadem a academia e Karina tenta enfrentá-los, mas os dois conseguem
fugir. Cobra se arrepende de ter comentado
sobre Karina com Lobão. A cantora Paula
Fernandes aceita ajudar Lincoln e Tomtom a
trazer Mari de volta.

O transplante de Manu e Júlia foi um sucesso.
Rodrigo vai até o lago onde nadou com Ana.
Rodrigo e Lúcio se abraçam emocionados. Eva
surpreende com um gesto de carinho a Manu.
Vitória dispensa Cecília. Marcos encontra mulher
que aprova seus sonhos. Júlia e Manu chegam
em casa. Ana agradece a ajuda de Lúcio. Alice
presenteia Renato com uma foto. Lúcio e Manu
desabafam com Celina e Nanda. Angela instrui
as empregas de Jonas. Cobra se arrepende de
ter comentado sobre Karina com Lobão.

Athaíde paga as mensalidades atrasadas de
Pedrinho e pede que ele não conte a Lígia que eles
reataram a amizade. Eric confronta Sabine. Malagueta e seus comparsas tramam para destruir
a imagem do Carioca Palace. Luiza não aceita o
emprego que Alfonso lhe oferece. Antônia e Júlio
se encontram e ficam juntos. Júlio deixa o lustre
frouxo para cair durante a festa. Agnaldo liga
para a equipe de limpeza e desmarca o serviço.
Antônia e Domênico encontram o corredor desativado do hotel.

Chiquititas

Ti Ti Ti

Império

Globo 15h30

Globo 20h30

Lucia permanece trancada no quarto. No
hospital, o segundo médico avalia o resultado
dos exames de Andreia, que na verdade foram
falsificados por Fernando. O médico conta que
o estado de saúde dela está péssimo, mas que o
que chama a atenção é a ótima aparência dela.
Carol e Chico contam para o doutor Mendes (Luis
Amorin) sobre o fato de Carmen ter usado Matilde
para incriminá-la de roubo. Mendes avisa que eles
precisam de provas para fazer algo e que por hora
poderá pedir uma liminar.

Marta pressiona Gabriela a desistir do casamento. Dorinha aconselha Amanda a não medir
forças com Marcela. Marta diz que não vai ao
casamento da filha e convence o pessoal da vila
a não ir. Gabriela pede para Luti levá-la à igreja
e ele acaba concordando. Clotilde marca uma
reunião com Thales e Lourdes. Desirée desabafa
com a mãe e teme ter perdido Jorgito. Dona Mocinha incentiva Armandinho a se aproximar da
irmã. Rebeca sugere que Thaísa converse com o
pai. Pedro e Gabriela se casam.

Maria Ísis conta para Kelly que se separou
de José Alfredo. Reginaldo abandona Jurema
novamente. Maria Marta repreende Amanda por
chegar pela manhã em casa. Magnólia discute
com Maria Ísis. Téo fica animado ao saber que
precisa ir ao tribunal para ouvir a sentença da
juíza. Beatriz visita Leonardo no hospital. Cristina
vê Vicente com Maria Clara. Enrico observa a
fiscalização sanitária chegar ao restaurante. José
Alfredo explica para Cristina como conseguiu sua
pedra de volta.

Globo 16h45

de 22/7 a 22/8

O cansaço da semana pode pesar um pouco mais nesta
sexta-feira e você pode sentir certo desânimo ao longo
do dia. Respeite o desejo de ficar mais quieta no seu
canto hoje, principalmente no trabalho. Tudo indica que
vai precisar de mais silêncio e tranquilidade para se
concentrar melhor nas tarefas. Palpite do dia: 06, 51 e
78. Cor do dia: verde-água.

Virgem

de 23/8 a 22/9

A Lua na Casa 11 ajuda você a trair bons aliados, por
isso, trabalhar em equipe pode ser uma boa opção hoje.
Aposte na troca de ideias e experiências, pois isso só
vai estimular ainda mais a sua criatividade. Vênus em
Virgem também deixa você mais prestativa e garante boa
convivência com as pessoas ao seu redor. Palpite do dia:
88, 07 e 70. Cor do dia: branco.

Libra

de 23/9 a 22/10

Seu foco está na carreira e vários astros vão beneficiar
seus planos e ideais nesta sexta-feira. Vênus na Casa
12 deixará você profundamente inspirada e isso deve
ajudá-la a tirar qualquer obstáculo do caminho. Mas você
vai precisar de paz e serenidade para cumprir as tarefas
e alcançar seus objetivos. Palpite do dia: 71, 44 e 26.
Cor do dia: verde-oliva.

SBT 19h30

Passatempo

Escorpião

de 23/10 a 21/11

A vontade de se aperfeiçoar no que faz e progredir na
profissão continua acentuada e os astros aconselham
você a fazer isso em parceria com os colegas. Una-se
a pessoas que têm objetivos parecidos com os
seus. Trabalhe em equipe, estude em grupo, troque
experiências e busque aliados para cumprir metas.
Palpite do dia: 99, 27 e 72. Cor do dia: pink.

Sudoku

Sagitário

de 22/11 a 21/12

As transformações que você iniciou ontem devem
continuar ao longo desta sexta-feira e, se depender
do apoio dos astros, suas decisões e atitudes trarão
resultados bem positivos. À tarde, você receberá bons
estímulos para mudar de casa, iniciar uma reforma ou
acertar alguns ponteiros com alguém da família. Palpite
do dia: 64, 28 e 55. Cor do dia: terracota

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção
para você. Todos sairão ganhando se investirem na troca
de ideias e de experiências, afinal, é certo que várias
cabeças pensam melhor do que uma e a união de
esforços só trará benefícios. Só não convém fazer nada
muito radical para não correr o risco de se arrepender.
Palpite do dia: 92, 74 e 02. Cor do dia: prata.

Aquário

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.

de 21/1 a 19/2

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina e
responsabilidade. Urano recomenda que você priorize as
tarefas que já domina e sabe que faz bem. Vênus indica
mudanças e avisa que serão muito positivas. Pode até
conseguir algumas vantagens para o bolso, como um
aumento ou uma gratificação. Palpite do dia: 03, 21 e
75. Cor do dia: escarlate.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Com o Sol na Casa do Trabalho, você contará com doses
extras de disposição, vitalidade e disciplina para encarar
o trabalho e deixar todo o seu serviço em dia. Para
ajudar, a Lua reforça a sua criatividade e deve ajudá-la a
resolver tudo com muito mais facilidade. Simpatia, bom
humor e entusiasmo vão garantir ótimo entrosamento.
Palpite do dia: 31, 13 e 22. Cor do dia: branco.
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

CEL ANTONINO

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

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

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

NOVA LIMA

ED ILHA BELA – CENTRO

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

RES NOVA BÉLGICA TIRADENTES

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

L588 - R Silverio faustino, 1160 - ac:164,78
- at:360m² - ampla sala
de estar, sala de jantar c/
balcão, uma suite e dois
quartos, banheiro social,
cozinha/ae pia, área de serviço coberta, amplo quintal, garagem. edícula com
sala/cozinha, dois quartos,
banheiro social, área de
serviço externa. LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

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

GUANANDY II (SALÃO
COM + CASA)

B. AMAMBAI – RES
TAIAMA

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

ED DONA NETA –
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena
– 142,03m² - Sala, 3 Dormitórios Sendo Um Apartamento/Ae E Dois Quartos
(um C/Ae), Banheiro, Cozinha/Ae, Área De Serviço,
Quarto Empregado, Banheiro De Serviço LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851
– 3321-9131

APARTAMENTO ALUGO

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

ED SAINT PAUL

L178 - RUA Amazonas, 810
- Localização Privilegiada. Possui Ampla Sala De
Estar, Uma Suite E 2 Quartos (todos Com Armário),
Banheiro Social, Cozinha
Planejada, Área De Serviço
C/ Armário, Garagem C/ Excelente Localização. LORIDANI MARTINS CRECI 1851
- 3321-9131

L520– R. Simplício Mascarenhas, 190 –AC 88,19m
–AT 360,00
– Possui
salão comercial c/ bh, e
casa com sala, suite e dois
Quartos, BH, cozinha, AS,
quintal, garagem. LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

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

CASA PRÓPRIA É
REALIDADE

Saia do aluguel, com parcelas que cabem em seu
bolso, minha casa, minha
vida. Vem fazer uma simulação, saia do aluguel. Celso
Salles CRECI 3470 Contato:
(67) 998484-3386

GIOCONDO ORSI

L445 - R GENEBRA, 126
- AC:184,65 - AT:369,62
- Sala estar, sala jantar, lavabo, uma suite/ae e dois
quartos (um com ae), banheiro social, cozinha/ae,
área de serviço, dependência para empregado (quarto
e banheiro), churrasqueira,
duas varandas, ampla garagem, cerca eletrica. em
frente à praça. LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

S. FRANCISCO

L030 - – R Julio Dittmar,
437 C1 – AC:70,40m² T182,25² - sala/coz, Quarto, BH social , AS, varanda,
gar, quintal LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 33219131

CENTRO - PRÓX AFONSO PENA

CEL ANTONINO

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

TIRADENTES

VILA ALBA

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

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

CHAPADÃO DO SUL

L714 - Av Trinta e três,
239 – Centro – 99,90m² T156,17m² – sala de estar
e jantar, cozinha, apartamento (quarto c/ bh), 2
quartos, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira, garagem 2 vagas.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

TRANSFERÊNCIA NOVO
SÉCULO

Transfiro ótimo terreno
10x20 com um lado já
murado, a 300 metros da
BR. Parcela no valor de R$
555,00 Valor: R$ 8.000,00
Ligação e Whatsapp (67)
99620-7758 Wilson

AMAMBAI

L043 – Av Dq de Caxias,
160 térreo – 165,07m² –
sala, apto, 2Qts, BH, copa,
cozinha, AS, BE, varanda,
garagem LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 33219131

AMAMBAI

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

CENTRO (PRÓX AV
MATO GROSSO)

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

RES PQ ITÁLIA – V
ROSA PIRES

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

ED DONA NETA –
CENTRO

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

ED ILHA BELA –
CENTRO

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

ED DONA NETA REFORMADO
Sala, 2 quartos (um com
ae), banheiro social, cozinha, area serviço, dependência para empregado
(quarto e banheiro), garagem. LORIDANI MARTINS
– CRECI 1851 – 3321-9131

ED DONA NETA ANDAR
ALTO

AMAMBAÍ - FRENTE
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias,
154. sala de estar/jantar, 3
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para
empregado (quarto e banheiro), garagem. LORIDANI MARTINS CRECI 1851
- 3321-9131

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

CHAPADÃO DO SUL –
CENTRO

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

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

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

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

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

ED SAINT PAUL 350MIL

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

VILA ALBA - ESQUINA

L080 - R Palomar - excelente casa em esquina com
sala de estar, 3 quartos,
banheiro social, ampla cozinha com jantar (mesmo
ambiente ext.), Varanda,
área de serviço e garagem.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

CHAPADÃO DO SUL

L714 - Av Trinta e três,
239 – Centro – 99,90m² T156,17m² – sala de estar
e jantar, cozinha, apartamento (quarto c/ bh), 2
quartos, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira, garagem 2 vagas.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

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

GUANANDI - 2 CASAS

VENDE -SE CASA COM
SALÃO

Excelente imóvel para investimento. Duas casas
construídas no mesmo
terreno (frente e fundo)
at:360m², com entradas
totalmente
individualizadas. Casa frente: possui
135,89m² com sala, três
dormitórios sendo uma suite e dois quartos, banheiro
social, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço,
garagem (uma coberta e
uma sem cobertura). Casa
fundo: sala, dois quartos,
banheiro social, cozinha,
área de serviço, varanda.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

NOVA LIMA C/ EDÍCULA

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

TV MORENA - 210MIL

L710 - 88,23M² - Sala De
Estar/Jantar, Lavabo, Cozinha. 2 Quartos, Banheiro
Social, Cozinha, Área De
Serviço, Garagem. LORIDANI MARTINS – CRECI
1851 – 3321-9131

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

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

área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal.
uma das casas encontra-se
alugada (com renda de aluguel).LORIDANI MARTINS –
CRECI 1851 – 3321-9131

VENDE -SE UMA CASA
EM ANHANDUI MS R$
50 MIL
Casa no Anhandui área
total 675 m² , escriturada,
5 peças. Ou troco por um
terreno em Campo Grande.
F: 99827-5873 ou 991872002. Leonço Gomes.

TIRADENTES

SÃO FRANCISCO - 2
CASAS

Excelente imóvel para investimento. duas casas
construídas no mesmo
terreno (at: 364,50m²),
com entradas totalmente
individualizadas. cada casa
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social,

FAZENDA FIGUEIRÃO
Fazenda com 4.378 Hectares sendo 2.200 ha formada com diversos tipo de
capim de pastagens, boa
de água, muita madeiras
de Lei, 19 divisões internas, sede, curral completo,
energia elétrica, 15 Km fora
do asfalto, PAJÉ. creci 92J.
Tel. (67) 99985-1890 ou
3324-2661
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CLASSIFICADOS
B PIONEIROS

Excelente Área No Bairro
Pioneiros C/ 12.900m².
LORIDANI MARTINS - CRECI 1851 - 3321-9131

SARANDI/ PARANA

(35,75 frente BR X
102m=3.657m²). Valor R$
4.200.000,00.Aceito permuta e imóveis. Parcelo em
até 10x. Informações (67 )
9 8169-1717 / 67 992548892.

CHÁCARA PODERES

PRÉDIO COMERCIAL CENTRO. R$
1.200.000.

8 salas amplas com wc.
Recepção .Garagem com 8
vagas carro. Aceita imóvel
parte pagamento. CRECI:4999 - CEL:(67) 999025365

CORONEL ANTONINO
13 X 28

Excelente lote de 13 x 28
, plano, murado, na Rua
Nações Unidas entre as
Ruas Bento Gonçalves e do
Livramento. PAJÉ . creci 92
j. Tel. (67) 99985-1890 ou
3324-2661

VILA DO POLONÊS 12
X 30

12 X 30, Rua Guiomar Novaes entre as ruas Mário de
Andrade e Diogo Bernades,
com asfalto e esgoto, pronto para construir. PAJÉ .
creci 92 j. Tel. (67) 999851890 ou 3324-2661

Vendo 5 mil m², R$ 450 mil
..Parcelo em até 10x. Informações .67 98169-1717 .

CHÁCARA DAS MANSÕES

Vendo 1 hectares ( 50m x
200m²) frente para Br , valor 320 mil. Parcelo em até
10x. Informações 981691717 .

MONTANA LS 1.4

ANO:201/2012 COR:PRATA /COMPLETA/R$ 31.500
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

ONIX JOY 1.0

ANO: 2017/2018 COR
BRANCA/COMPLETO /R$
39.500 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-267 Email;mmincarone@terra.com.br

SPIN 1.8 LTZ (AUT)
2017 2018

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017
2018
PRATA
34531
PZU3149 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

PRISMA LTZ 1.4

CENTRO

Salas Comerciais Em Prédio Comercial Com Excelente Localização Na Rua
Pedro Celestino Sub Esquina Com Av Afonso Pena.
Dois Andares Disponíveis.
LORIDANI MARTINS - CRECI 1851 - 3321-9131

B AMAMBAÍ

Sala Com Banheiro Na Antiga Rodoviária. LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

ANO:2013/2014
COR:
PRETA/COMPLETO/RODAS /MY LINK/R$ 42.900
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

COBALT 1.4 LTZ

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

CLASSIC LIFE

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

VENDE-SE

Vendo um terreno com edícula, 12x30. Localizado no
bairro Jardim Anache. Valor
R$120,000, aceito propostas. Ligações e Whatsapp:
(67)99349-7682

PROCURO TERRENO À
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova
Lima, Anache, Montevidéu, Danúbio Azul, Estrela
Dalva, Polonês, Vila Nascente, Caranda 1, Caranda
2 e Caranda 3. Ligação
e Whatsapp (67) 992949334 Edison Salles

CRONOS 1.3 8V

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

JD DAS REGINAS

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

STRADA HD WK CE E
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019
2020 BRANCO 33214
QUB6434 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

CHÁCARA DOS PODERES

Alugo 14 mil m² , com salão comercial de 200m² e
mais duas casas simples
. Valor R$ 1.000 mensal.
Parcelo em até 10x. Informações 98169-1717.

CHÁCARA DOS PODERES

Vendo 5 mil m², sem benfeitorias. R$ 250mil reais.
Parcelo em até 10x. Informações 67 9 8403-5180 .

BAIRRO ITATIAIA
VENDO

Lote
(13X35,50=
461,50m²) R$ 350 mil ,
Lotes 429m² R$ 320 mil ,
368m² R$ 270mil , 396m²
R$ 250 mil esquina / murado , 429m² R$ 350 mil
asfalto/murado .Parcelo em
até 10x. Informações 67
98169-1717/ 67 992548892.

CAPTIVA SPORT 2.4
2013 2014

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

COBALT LTZ 1.8 8V
FLEX

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

DOBLO ESSENCE 1.8
FLEX 16V

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

PALIO 1.0 FIRE

PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS
2015 2015 PRETO 132214
QBP5669 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

STRADA ADV DUPLA
1.8

ANO: 2011/2012 COR:
BRANCA /COMPLETA/ R$
43.500 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-2674 Email;mmincarone@terra.com.br

ARGO DRIVE 1.0 6V

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

ARGO 1.0 FIREFLY

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

KA + 1.0 SE 12V FLEX

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

KA SE AT 1.5

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

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

FUSION SEL 2.0

ECOSPORT SE 1.6

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

KA + SE 1.5 MEC.
2016 2017

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

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

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

RANGER CD 2.2 XLS
4X4
ANO: 2014 /COR PRATA/
COMPLETA/R$
88.000
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

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

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

JEEP 1973

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

FUSION 2.5 2010 2010
FUSION 2.5 2010 2010
PRATA 130704 NRF6879
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 - Centro, Campo Grande – MS
FONE 3321-4591/ WHATS
99668-3983

FIESTA 1.5 S

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

KA SE 1.0 HA C

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

CLASSIFICADOS
KA 2012 2013 PRETO

GOL 1.0 TRACK

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

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

KA SE 1.0 HA C

GEN JETTA 2.0 CONFORTLINE 2014 2014

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

FOCUS 1.6 2005 2005

FOCUS 1.6 2005 2005
PRATA 112914 DJO3095
Gasolina TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

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

AMAROK 2.0 CD 4X4 S

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

KOMBI STANDARD 1.6

GOL 1.6L MB5 2019
2020

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

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

JETTA HIGHLINE TSI
2.0

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

HC VEICULOS

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

C4 LOUNGE AUTOMATICO THP TEND 2017
2017

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

AUDI A3 LM 180 CV
2014 2014

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

C3 XTR 1.6

ANO 2010/2011 COR: PRATA/COMPLETO /R$ 19.800
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

C4 PALLAS 2.0

HC VEICULOS

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

EXL 2008/2009 COR: PRATA/COMPLETO/AUTOMATICO/COURO/R$ 22.5000R
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

HC VEICULOS
GOL 1.0L MC4 2019
2020

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE

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

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
16V GASOLINA 4P AUTOMATICO 2015 2015
BRANCO 86114 QAD1612
Gasolina
TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

Outlander 2.0 automático 15/16 cinza R$
104.900,00.
Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

GOL 1.0L MC4 2019
2020

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

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

VOYAGE TREND 1.0

ANO: 2013/2014 COR:
PRATA / COMPLETO/ R$
31.500 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-2674 Email;mmincarone@terra.com.br

ANO:2015/2016 COR:CINZA/COMPLETO/ AUTOMATICO/R$ 39.000
C.O.M
VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796
fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

BORA 2.0 ANO:
2008/2009

COR:PRETA/ COMPLETO/
COURO/AUTOMATICO/R$
26.800 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-2674 Email;mmincarone@terra.com.br

GOL 1.6 POWER 8V

GOL 1.6 POWER 8V FLEX
4P MANUAL 2003 2003
PRETO 137670 AHR2244
Gasolina
TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

AMAROK CD 4X4 SE
2019 2019

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

VOYAGE TRENDLINE 1.6

ANO: 16/17 COR: BRANCA/COMPLETO/R$ 43.500
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 2014/2015 COR:
PRETO / COMPLETO/R$
37.900 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-2674 Email;mmincarone@terra.com.br

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

C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT
2012 2012 PRATA 16176
NRU1502 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

ANO 2013/2014 COR:
BRANCA/COMPLETO/R$
31.900 C.O.M VEICULOS
-Av.
Bandeirantes,2796
fone:
(67)
999818686/3385-2674 Email;mmincarone@terra.com.br

CG 125I FAN

207 HACT 1.6 KIQSILVER

ANO 2011/2012 COR
PRATA/COMPLETO/RODAS 17/ R$ 18.500 C.O.M
VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796
fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

SANDERO EXPRESSION
1.0

ANO:2018/2019
COR
PRATA/COMPLETO/MIDIA
NAVE,SENSOR /CAMARA
DE
RÉ/MANUAL/CHAVE RESERVA/R$ 42.900
C.O.M VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796 fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

30008 1.6 HTP GRIFFE

ANO
2011/2012/COR
BRANCA/COMPLETA/TETO
PANORAMICO/AUTOMATICA/R$ 46.800 C.O.M
VEICULOS -Av. Bandeirantes,2796
fone: (67)
99981-8686/3385-2674
Email;mmincarone@terra.
com.br

208 GRIFFE 1.6 2013
2014

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

308 HATCH ACTIVE 1.6

FRONTIER SL 4X4 AUTOMATICA 2013 2014

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

PAJERO TR4 2.0 FLEX

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

PAJERO TR4 4X4 2.0
16V

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

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

SANDERO 1.6 EXPRESSION 2009 2009

ETIOS 1.5 XLS SEDAN
16V

HC VEICULOS

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automático 15/16 preto R$
103.990,00.
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

FOX 1.6 CONFORTLINE

C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6

C3 ORIGINI 1.5

HC VEICULOS

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

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

HC VEICULOS

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

C4L A THP FFLEX

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

RENEGADE LONGITUDE
1.8

JEEP RENEGADE LONGITUDE 1.8 FLEX AUTOMATICO
2018 2019 BRANCO 40047
QPJ2352 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

COMPASS LONGITUDE
2.0

JEEP COMPASS LONGITUDE 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

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

Asx 4x2 automático 14/15
branco R$ 65.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

X60 1.8 TALENT 16V

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

X60 1.8 TALENT 16V

HC VEICULOS

Ranger XLT CD Flex 13/14
cinza R$ 68.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

HC VEICULOS

L200 Triton Hpe Automática Diesel 15/15 prata
R$ 104.900,00. 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
Tucson GLS AT Gasolina
12/13 preta R$ 37.900,00.
Telefones 3358-1300 /
3043-1305.

X60 1.8 TALENT 16V
128CV 5P MEC. 2015 2016
PRATA 42275 OOU8412
Gasolina TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

320I 2.0 16V TURBO

BMW 320i 2.0 16V TURBO 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

VENDE-SE

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

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automática Diesel 16/17 prata
R$ 124.990,00. Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11
marrom R$ 49.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

HC VEICULOS

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

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

C4 CACTUS FEEL 1.6

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

SANDERO 1.6 EXPRESSION 2009 2009 PRATA
123951 HTG9808 Flex
TECA AUTOMÓVEIS 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 BRANCO 37287 QUE4561 Flex
TECA AUTOMÓVEIS 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 BRANCO 32816 QPF5557 Flex
TECA AUTOMÓVEIS R.
Treze de Maio, 3843 - Centro, Campo Grande – MS
FONE 3321-4591/ WHATS
99668-3983

SANDERO AUTH 10
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019
2019 BRANCO 28621
QQA4974 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10
2019 2019
SANDERO AUTH 10 2019
2019 BRANCO 44208
QQA4780 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6
16V HI-FLEX MEC. 2013
2014 BRANCO 113765
NSC4749 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY
EXP.
SANDERO STEPWAY EXP.
FLEX 1.6 16V 5P 2017
2018 VERMELHO 32694
QAJ9830 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN
16V FLEX 4P MANUAL
2013 2014 PRATA 112343
OOH0093 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

HILUX CD 4X2 SR

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

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

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

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7
16v 2015 2015 BRANCO
131273 OOU8592 FlexTECA 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 PRATA 84544 OVU5569 Flex
TECA AUTOMÓVEIS 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 - Centro, Campo Grande – MS
FONE 3321-4591/ WHATS
99668-3983

FIT LX FLEX 2008 2008
FIT LX FLEX 2008 2008
VERMELHO
192181
HTA4982 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983
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HRV EXL 1.8 CVT FLEX

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
2017 2017 PRETO 46385
QAE6370 Flex TECA AUTOMÓVEIS R. Treze de Maio,
3843 - Centro, Campo
Grande – MS FONE 33214591/ WHATS 99668-3983

CIVIC LXR 2.0

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

CR-V EXL 2.0 16V

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

HB20 1.6 COMFORT
PLUS

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

CRETA 1.6 16V FLEX

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

- INDÚSTRIA LOCALIZADA NO INDUBRASIL
(NÚCLEO INDUSTRIAL)
OFERECE VAGA:

ALTER CALHAS

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

- INDÚSTRIA localizada
no INDUBRASIL (Núcleo
Industrial) oferece vaga:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Experiência em: lançamentos de notas fiscais,
financeiro,
faturamento.
- Experiência mínima de 1
ano função desejada. Obs.
se não tiver experiência
não mandar currículo. A
empresa oferece: Salário
compatível com a função,
Ticket Alimentação e plano
odontológico. De preferência que residam nas
proximidades. E-mail: rh@
quimicacentral.com.br

FOGAÇA TRANSPORTES

Trabalhamos com fretes e
mudanças, região de Campo Grande / MS. Orçamento
sem compromisso. Serviço
de Confiança e Credibilidade. Ligação e Whatsapp
(67) 99125-8543 Silvino

VAGA DE TRABALHO

MULTI SERVIÇOS/
MARIDO DE ALUGUEL

Temos vagas para domésticas e cozinheiras forno e
fogão. Enviar currículo no
Whatsapp 99285-5185

Faço pequenos reparos em
construção civil, hidráulica básica: vazamentos,
reparos em pinturas, instalações de cortinas, montagem e desmontagem de
móveis, limpeza de caixas
d´ água. Aceito cartões e
pix. (67)984751694 Cristiano

REGULARIZAÇÃO DE
DOMESTICA

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

SR RECICLAGEM

FUNILARIA E PINTURA
SILVA
Muito zelo e responsabilidade com seu patrimônio.
Também fazemos polimentos de faróis e recuperação de para-choque. Rua:
General Bertoldo Klinger,
761 -Jd Fluminense Edson
(67)9959-8500/992460346.

Trabalho com coleta de reciclagem de papelão, ferro,
plástico e tudo que é reciclagem. Faça já seu orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
99672-2547 Izaque

FRETES E MUDANÇAS

Atendemos em todas as
regiões, temos ajudantes. Atendemos aos domingos e feriados. Para
orçamentos no Whastapp:
(67)991918591 Franklin

PINTOR

I30 1.8 MPI 16V

I30 1.8 MPI 16V GASOLINA 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 1.6M 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

HB20S 1.0 UNIQUE
2019 2019

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

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

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

MUDANÇAS LINO LTDA
Trabalho com mudanças
em todo território Brasileiro, serviço com qualidade,
rapidez e responsabilidade.
Ligação e Whatsapp (67)
99119-7626 Fábio

Está precisando pintar sua
casa? Que tal um orçamento com a gente?! Equipe com profissionais de
confiança e caprichosos.
Especialistas em pinturas
externas e internas, faça
seu orçamento. Whatsapp
(67)993036693

CALHAS SANTANA
Trabalhamos com fabricação de Calhas, Rufos,
Pingadeiras ,Coifas e
artefatos em chapas. Realizamos orçamento sem
compromisso parcelamos
suas compras no cartão.
Ligação e Whatsapp (67)
99663-8855 Robson

CALHAS DIAS
Trabalhamos com calhas,
rufos, pingadeiras entre
outros. Aceitamos cartões
de crédito e débito. Orçamento sem compromisso
em qualquer região de
Campo Grande/MS Ligação
e Whatsapp (67) 992176555 Stenio

MONTADOR DE MÓVEIS
& PEQUENOS FRETES
Fazemos pequenos reparos, manutenção, montagem e desmontagem.
Aceitamos cartão e pagamentos via Pix. Faça
seu orçamento: Whatsapp
(67)99223-6850 Marivaldo

PIAS ESCULPIDAS
Vendo pias esculpidas de
porcelanatos e nichos, fazemos por encomendas,
medidas, modelos e preços
variam da preferência do
Cliente. Aceitamos cartões
e pix. Orçamento sem compromisso Ligação e Whatsapp (67) 99271-0738 /
(67) 99819-6982/ (67)
99206-6010

DC AR-CONDICIONADO
MS
Trabalhamos com instalação,
higienização,
manutenção
preventiva
e corretiva. Atendemos
toda Campo Grande/ MS
Ligação e Whatsapp (67)
99885-0300 Vagno

ENCANADOR PROFISSIONAL

Fazemos de interno de
esgoto, pequenos reparos
de água, instalação de
caixinha de proteção de
água, encanamento interno, não deixe de fazer o
seu orçamento. Faça o seu
orçamento via Whatsapp:
(67)99894-2628 Flávio

PERSIANAS E INSTALAÇÃO

Vendo e faço concertos de
cortinas persianas, tanto
horizontal como vertical,
lavagem, instalação de
portas sanfonadas. Melhor
preço do mercado. Tratar:9645-0383

DD SHOCK DEDETIZADORA EM CAMPO
GRANDE/ MS

Trabalhamos com Dedetização em geral, Descupinização, Desratização, Limpeza
de caixa Água, Pombos e
Morcegos. Orçamento Gratuito Ligação e Whatsapp
(67) 99281-4347 Adenir

RS PINTURAS

GESSO

Trabalhamos com gesso,
decoração, paredes 3D,
instalação de molduras,
draywall e pequenos e
grandes reparos. Atendo das 07:00 ás 17:30
Ligações e Whatsapp:
(67)99350-5236

JC DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS

Dedetização, Desratização,
Descupinização, controle
de pombos e morcegos,
limpeza de caixa d’água,
Algibre, Desentupimento de
pias, ralos e caixa de gorduras. Ligação e Whatsapp
(67) 99231-2146

MAIKON JARDINEIRO

Fazemos limpeza de jardim,
quintal e poda de árvores.
Venha fazer seu orçamento
sem compromisso Ligação
e Whatsapp (67) 991666491

CONSTRUÇÃO CIVIL

Pedreiro do básico ao acabamento, faça seu orçamento sem compromisso.
Atendemos em todas as
regiões de Campo Grande/
MS Ligação e Whatsapp
(67) 98220-2276 Maycon

SATYRO MÓVEIS
PLANEJADOS & MONTADOR

Trabalhamos com reparos
e móveis planejados que
cabe em seu bolso. Parcelamento em até 12x no cartão, Venha fazer seu orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
99267-1036 Lucas

Trabalho com pinturas em
gerais, grafiato, textura,
marmorato, cimento queimado, granelli e cristalino. Trabalhamos finais de
semana e feriados. Orçamentos sem compromisso. Ligações e Whatsapp:
(67)99189-4116

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)992312205/
(67)999559044
(Francisco)

MINEIRO’S AUTO CAR
MECÂNICA EM GERAL

IMUNIDADE AO COVID-19

Trabalhamos com serviços
de suspensão, freios, motor
e câmbio. Atendimento de
segunda a sexta das 08:00
as 18:00 horas. Próximo
ao Bairro Vilas Boas e Tiradentes Ligação e Whatsapp
(67) 98159-1666 Bruno

Quem ainda não teve e
enquanto não tiver acesso
à vacina pode se prevenir
contra todos os tipos de
coronavírus
(Covid-19,
chikungunya, H1N1, zika,
dengue, etc.) com remédio
de eficácia (85%) provada
cientificamente randomizada, conforme o site: www.
laurohenchen.com.br

LIMPEZA DE TERRENOS
Trabalho com limpeza
de terrenos e podas de
gramas, se seu terreno
está sujo só me chamar
que faço o melhor preço
da cidade. Trabalho de
segunda a sábado. Ligações:(67)99111-4742
W h a t s a pp:(67)99228-5496 Fábio

DESENTUPIDORA LIMPA TUBOS FOSSÃO
Limpeza de caixa de gordura, esgotos, pias, ralos
e tanque em geral. Limpeza
de fossa séptica, lavagem
de galerias e hidro jato. 12
Anos no Mercado. Qualidade e Excelência. Ligação
e Whatsapp (67) 991492259/ (67) 99208-5801

BELLINI MÓVEIS PLANEJADOS

Solicite seu orçamento na
mais nova loja de móveis
planejados de alto padrão
de Campo Grande. Atendemos casas, lojas, áreas
gourmet, usando tudo de
mais moderno do mercado e com toda segurança.
Insta @bellini_planejados
Ligações: (67)99623-2998

RS SERVIÇOS DOMÉSTICOS

MF JARDINAGEM

Temos diaristas, domésticas, serviços gerais. Trabalhamos também como
acompanhantes de idosos
diurno e noturno, atendemos empresas e residências. Informações nos
telefones: (67)99888-7394
Whatsapp (67) 998783101 Ligação (tratar com
Roselaine).

Trabalhamos com limpeza
de terrenos, sítios, chácaras, condomínios e residências. Faça o seu orçamento
sem compromisso! Whatsapp: (67) 99286-1123
Tratar com Marcival

MDJ PINTURAS

Trabalho com pinturas residenciais com qualidade e
acabamento efeito cristal,
marmorato, grafiato, textura
e pintura de portões. Orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
99128-1103/ (67) 998695558

RECICLAGEM LIMPÁQUITA

FRETE

Fretes em toda Campo
Grande, a partir de R$
45,00 , todos os dias, horários a combinar. Obs.: fretes
ou pequenas mudanças,
modelo do veículo Saveiro.
Ligações e WhatsApp: (67)
99120-9089 Vargas

ANTIGUIDADES &
COLEÇÕES

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

MIRANDA TUR TRANSPORTES

Temos o prazer em oferecer
para você carro de passeio.
Faço viagens para: Dourados, Corumbá e para as
demais cidades do estado.
Faço entrega de pertence
e documentos. Ligações
e Whatsapp: (67)991242260 (67)99952-0961

DIEGO CALHAS

Trabalhamos com coifas,
rufos, calhas e chaminés.
Aceitamos cartões Rua:
Ernesto Borges-Quadra17
lote 08 Bairro: Morada Imperial Ligação e Whatsapp
(67) 99234-6365 / (67)
99915-4386

AZULZINHO AUTO
FOSSAS

Oferecemos serviços de
sucção, esgotamento de
fossas séptica, desentupimento de redes de esgoto
em geral e limpeza de caixas de gordura. Telefones
para Contato (67) 33557039/ (67) 99268-0631/
(67) 99915-4659

DESPACHANTE DALLAS

Serviços de licenciamento
de veículos, transferência,
leilões, baixa de sinistro,
primeiro
emplacamento,
placa Mercosul. Em até 12x
no cartão. 3384-6655/9
9243-1985.
Av: Fábio
Zahran, 7138. Vila Carvalho.

ANTENISTA

Instalações de antenas
para todas as operadoras.
Atendemos Campo Grande
e toda região, atendemos
ranchos, fazendas, sítios
e pesqueiros. Venha fazer
seu orçamento. Aceitamos
cartões de crédito e débito.
(67)99952-3753 SÉRGIO

DINHEIRO SUPER FÁCIL
Agora ficou mais fácil de
ter dinheiro rápido.Emprestamos no limite disponível
do seu cartão de crédito,(
Brasil Card e todos) ou no
do seu irmão , pai, mãe e
parentes . Atendemos em
todo Brasil . Ligue- nos.
Fone : ( 67) 9 9160-5944 .

STÚDIO BENDITA
ESTÉTICA
Tratamento para gordura
localizada, celulite, tratamentos faciais. Pé e mão
tradicional, unha acrílica,
tratamento para calos e
rachaduras nos pés. Cabeleireira, cílios e muito mais.
Mais informações Whatsapp: (67)99244-1340 Evilyn

PODÓLOGA – GEL
CASTRO
Especialista em cuidados
para os pés. Tratamento
de Podologia: Remoção
de calo, calosidade, unha
encravada, olho de peixe
(calo com núcleo), unha
infeccionada, pés diabéticos, órtese para correção
da unha e tratamento c/
argiloterapia para os pés.
Marque através do Whatsapp: (67)99282-3952

MOEDAS E CÉDULAS
ANTIGAS E SELOS

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

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

Projeto A.D.I Pentecostal
conta com a sua ajuda.
Necessitamos da sua ajuda para adquirir o terreno
para a futura Igreja e para o
futuro projeto. Conta: 86854, Ope: 013 Agência: 3657
Pr. Juliano Alexandre (67)
98442-9829/ (67) 991259792

Compramos; ferro, latinha,
alumínio, cobre, metal,
bloco, bateria e motor. Consulte nossa tabela Avenida:
Carumam, 298 Jardim Colúmbia Ligação e Whatsapp
(67) 99250-7573 Jaciene

RS SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Temos diaristas, domésticas, serviços gerais. Trabalhamos também como
acompanhantes de idosos
diurno e noturno, atendemos empresas e residências. Informações nos telefones: (67) 99878-3101
WhatsApp Ligação (tratar
com Roselaine).

GENÉTICA SÊMEN
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Comercializa sêmen bovino
e insumos. (67) 3044-7993
(67) 99981-9789

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, Visitas em Domicílio. www.
paixaoeprazer.
com.br
Fone: 3043-4343 / 9 93329227.

COMPRO E VENDO
JORNAL VELHO
Usado por kg ou dou em
troca gibi, revista, livro,
CD ou DVD original. BANCA
DO ADEON . Rua: Marechal
Rondon 1245, esquina com
a Calógeras (67) 992790773

FILHOTES DE BEAGLE

Vende - se filhotes de Beagle com pedigree. F: 6799304-7007

NANNY JULLYA - DECORAÇÃO

Whatsapp:
(67)991245270 Instagram: @nanny.
festa_Facebook:
Nanny
Jullya Aceitamos débito,
crédito, pix e depósito bancário. Trabalhamos com
pegue-monte e montamos
também em qualquer bairro
de Campo Grande.

PODAS DE ÁRVORES
COM MOTOSSERRA

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

4 ESTAÇÕES NOVA
ESPERANÇA

Jardinagem em geral,
paisagismo, roçadas, limpeza de terrenos, podas e
remoção total de árvores
e de pequenos entulhos.
Pulverização de veneno
mata mato. Serviços de
qualidade com preço justo. Faça seu orçamento:
(67)98164-4037

MARIDO DE ALUGUEL

Trabalhamos com manutenção,
higienização,
instalação, carga de gás e
consertos em geral. Elétrica, hidráulica e reformas
residencial em geral como:
troca de tomadas, torneiras, chuveiros e outros.
Ligações e Whatsapp:
(67)984841968

VM PRESTADORA DE
SERVIÇOS HIDRÁULICOS

PRECISA-SE DE
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL
Eletricista de automóvel
com experiência. Interessados ligar 3325-8766

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

DOCE DE CAJU

Vendo doces de Casca de
Laranja, Abóbora e Goiaba
(caseiro). Deliciosos, Aproveitem! F: 3361-4752.

MENINAS DOCE

Fazemos bolos decorados,
Naked Cake, kit festa, centro de doces, barcas doces,
caixas presente, trufas
e chocolates recheados.
Contato Whatsapp Meninas
Doce (67) 99643-7474 /
(67) 99161-9952

LINDA CESTA CAFÉ
PARA TODOS AS
OCASIÕES

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

