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Mesmo após a recente
retomada de casos de
COVID-19 e influenza,
a Prefeitura de Campo
Grande já começou a preparar as escolas da rede
municipal (Reme) para a
retomada presencial das
aulas. Na Capital, as matrículas para as unidades
de ensino municipais
foram prorrogadas para o
dia 20 deste mês. Página A6

Tecnologia vira
aliada contra fogo
no Pantanal
O presidente do Instituto Homem Pantaneiro,
coronel da reserva da Polícia Militar Ângelo Rabelo
explicou ao O Estado que
apesar de o Pantanal de
Mato Grosso do Sul ter sofrido com queimadas nos
últimos 40 anos, não teme
grandes incêndios nos próximos anos graças aos investimentos em tecnologia
e capacitação. Página A6

Bolsonaro critica
Fachin por barrar
linguagem neutra
A lei que garante
a linguagem neutra
nas escolas e em concursos, que tem em
MS único estado em
que vigora, foi tema
de crítica de Jair Bolsonaro ao ministro do
STF, Edson Fachin,
que derrubou lei
semelhante em Rondônia. Página A3

PIS/Pasep deve
ser pago a 23
milhões no país
Um total de 23 milhões
de brasileiros receberão
o abono salarial do PIS/
Pasep 2022 em fevereiro e
março. Página A8

Tempo
Tempo

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

Cidades

Mín.

Máx.

Campo Grande
Dourados
Corumbá
Maracaju
Ponta Porã
Três Lagoas
Mundo Novo

18°
22°
23°
20°
19°
21°
21°

31°
34°
35°
35°
32°
33°
33°

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8
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MS evita medidas restritivas e
aposta na testagem e vacinação
Secretaria de Saúde repassou 80 mil testes de COVID-19 aos municípios
Nilson Figueiredo

O último boletim epidemiológico
do Estado contabilizou 1.309 novos
casos de COVID-19 em Campo
Grande, além de uma morte pela
doença, e com isso a média móvel
indica que nos últimos sete dias
houve a confirmação de 702,9 casos
diários no Estado. Visando traçar
novas estratégias de enfrentamento
ao novo coronavírus, o Comitê do
Prosseguir (Programa de Saúde
e Segurança da Economia), em
reunião com a SES (Secretaria de
Estado de Saúde), determinou que
não aplicará nenhuma medida restritiva em Mato Grosso do Sul como
o toque de recolher ou limitação de
capacidade nos estabelecimentos
comerciais. Em contrapartida, a
reunião trouxe a necessidade da
testagem e da realização de campanhas para a conscientização da população em relação à importância
de se vacinar contra a COVID-19.
A expectativa é de que, no dia 14,
a Capital dê início à imunização de
crianças entre 5 e 11 anos, após
o recebimento do primeiro lote de
vacinas, previsto para chegar ao
Brasil em 13 de janeiro. Página A5

Nosso objetivo com o Prosseguir
é medir, acompanhar, monitorar e
tomar as possíveis decisões em
função dos números e da realidade
Eduardo Riedel, Comitê Prosseguir

Valentin Manieri

Último dia de desconto
de 20% no IPTU
movimentou prefeitura
O último dia do desconto de 20%,
no pagamento do carnê de 2022
atraiu centenas de pessoas à Central do IPTU em Campo Grande. De
acordo com a chefe da divisão de arrecadação da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento),
Djanira Magalhães, desde quando os
carnês começaram a ser emitidos,
o fluxo de pessoas no local de atendimento aumentou neste ano, em
relação ao mesmo período de 2021.
Mais de 1,4 mil pessoas realizaram
negociações na central somente
ontem. A expectativa de arrecadação, segundo a prefeitura, é de R$
450 milhões. Agora o contribuinte
tem até o dia 10 de fevereiro para
garantir 10% de desconto. Página A7
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COVID e H2N3 fazem
blocos e cordões
cancelarem “esquenta”
A última semana foi derradeira
para o cancelamento de eventos
carnavalescos, ou para reavaliar
a possibilidade de realizar as
festas. Com o aumento dos casos
de COVID-19, influenza H3N2 e,
ainda, a possibilidade do aparecimento da flurona (nova doença
originada da junção da COVID
com a influenza) no Estado, os
blocos e cordões da Capital não
vão mais realizar os tradicionais eventos de “esquenta” de
carnaval, tão aguardados pelos
foliões. O Capivara Blasé já havia
cancelado a sua festa, e o Cordão
Valu, que realizou um baile no último sábado, também aderiu a não
promover a agenda que ia até o
mês de fevereiro. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo
Resende, o momento é de cautela
e nada de aglomeração. Página C2
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Escolas começam
preparação para
volta às aulas

www.OESTADOONLINE.com.br

Aumento de casos
de COVID-19
preocupa grandes
clubes de futebol
O aumento dos casos de
COVID-19 também preocupa no futebol, que
teve 22 casos positivos
na primeira semana
do ano. Nos próximos dias,
Corinthians,
São Paulo,
Flamengo
(na foto, Matheuzinho),
Fluminense, Grêmio, Internacional e Atlético-MG se
reapresentam com receio.
Dos 12 clubes de maior torcida do Brasil, Palmeiras,
Santos, Vasco, Botafogo e
Cruzeiro iniciaram as atividades na semana passada.
Todos tiveram pelo menos
um caso positivo. Página B1

Família acusa hospital da
Capital de negligência
Familiares do assistente-geral Washington
Lins de Souza, 35,
acusam o Hospital
São Julião em Campo
Grande de negligência
após o paciente que foi
internado para o trata-

mento contra hepatite
ter sido encontrado em
estado de decomposição na tarde de domingo (9), 11 dias depois de ser dado como
desaparecido após
internação. Página A6
Reprodução

A2

OPINIÃO

Campo Grande-MS | Terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Editorial

COVID, gripe e uma boa dose de bom senso
A

semana começou em Mato Grosso
do Sul com o governo anunciando
que vai reabrir drive-thrus para
testes de COVID-19 nas maiores cidades
do Estado – Campo Grande, Dourados Três
Lagoas e Corumbá – e reforçar a campanha
de conscientização sobre a importância da
vacinação contra a pandemia, depois que
os números de contágio voltaram a subir
neste início de ano e os números da gripe
já registram 12 mortes pela variante H3N2
do vírus influenza de 21 de dezembro até
a data de ontem. Por enquanto, não serão
tomadas medidas como toque de recolher
ou restrições ao funcionamento das atividades em nível estadual.

Isso não impede, entretanto, que as
prefeituras possam eventualmente tomar
medidas mais duras para conter o avanço
do contágio dessas doenças para evitar
o colapso de suas respectivas unidades
de saúde. Exemplo disso é Ribas do Rio
Pardo, cidade vizinha a Campo Grande,
cuja prefeitura decretou toque de recolher na semana passada ao ver os números de COVID que haviam zerado em
dezembro disparar neste início de ano,
além da gripe. As autoridades atribuem
esse novo avanço da COVID à variante
ômicron, menos fatal, mas com poder
muito maior de contágio, e também ao
fato de que o avanço da vacinação e

redução dos casos deixou as pessoas
mais despreocupadas, e muitos não
tomaram qualquer precaução contra
possível contágio durante os festejos de
Natal e Ano-Novo, o que gerou essa “nova
onda” de casos.
Com a experiência já adquirida após
dois anos de pandemia, é válido destacar a iniciativa do governo do Estado
em evitar medidas precipitadas que venham a impactar a economia regional,
ainda começando a se recuperar da fase
mais crítica da pandemia. O aumento
de testes para o isolamento social dos
contaminados, evitando espalhar ainda
mais a doença, e o incentivo à vacinação,

que já provou ser eficaz na redução do
contágio e, principalmente, dos casos
graves ou de óbitos pela COVID, também é
salutar. Agora também cabe à sociedade
fazer a sua parte, tomando a vacina e
complementando sua imunização, conforme recomendado pelas autoridades de
saúde, e com os demais cuidados já tanto
repetidos para evitar o contágio. Afinal,
neste caso, ter bom senso não se trata
apenas de opção de interesse pessoal ou
livre-arbítrio, mas bem acima disso está o
interesse coletivo, que visa evitar o risco
de colapso dos hospitais, novas paralisações na economia e, principalmente, a
perda de vidas humanas.

Eduardo Villela

O papel da leitura na conscientização
social e política de uma sociedade

C

ostumo dizer, antes de tudo, que
a leitura de livros é um exercício
fundamental para adquirirmos a
capacidade de entender o mundo ao nosso
redor. A partir dela, nós nos tornamos capazes de formar uma opinião crítica acerca
dos acontecimentos políticos e sociais da
nossa era. Assim, evitamos, por exemplo,
cair na armadilha das fake news.
As vantagens trazidas pelos livros são
inúmeras. Eles nos estimulam a pensar,
melhoram a nossa imaginação, enriquecem o
nosso vocabulário. Acredito que a discussão
acerca da conscientização política e social é
construída principalmente por meio de três
pilares: família, escola e livros.

Através do conhecimento transmitido
pelos livros, as pessoas têm a oportunidade de entender o seu papel no espaço em
que vivem. A leitura promove uma reflexão
crítica e nos traz autoconhecimento. Ao
estudar história, por exemplo, é possível
entender como determinada sociedade se
comportava no passado e como ela chegou
até aqui. O livro nos dá a clareza do que
não pode ser esquecido e não deve ser
repetido. Leituras de obras de política ou
histórica estimulam a construção de valores e princípios básicos para o convívio
harmônico em sociedade.
A leitura de boas obras contribui para
os leitores exercerem a cidadania e serem

capazes de se tornarem agentes transformadores da sociedade ou do meio em
que vivem – um indivíduo mais consciente de seus direitos e deveres agrega e
ajuda na construção de um bairro, cidade
e país melhor.
Por fim, afirmo que a leitura de bons livros
estimula ainda a consolidação de valores
essenciais para uma sociedade democrática. Ela é uma poderosa vacina frente à
ignorância e à manipulação. Não é por acaso
que uma ferramenta tão poderosa para a
conscientização política e social das pessoas
e para o bom exercício da cidadania como o
livro seja desvalorizada, controlada e censurada por grupos e regimes autoritários.

Eduardo Villela é book advisor e profissional com mais de 16 anos de experiência
no mercado editorial.

Landes Pereira

A volta dos que não foram
A

lguns analistas afirmam que os
militares voltaram ao poder com
Bolsonaro (que o general Ernesto
Geisel chamou de “mau militar”) com
muita gana para recuperar o tempo em
que estiveram fora. Isso não corresponde
aos fatos porque eles nunca deixaram o
governo.
Em 1985 José Sarney, um dos “operários” da ditadura de 1964 (trabalhou
na organização e operacionalização da
ARENA) assumiu a presidência da República e continuou a serviço do antigo
regime, mesmo no exercício do maior cargo
da República. Antes, em 1979, foi acordada
uma Anistia Ampla, Geral e Irrestrita
isentando os que praticaram “excessos”
no “período revolucionário”, inclusive os
de possíveis torturas e mortes. Diferente
do que aconteceu na Argentina, no Chile
e em outros países latinos.
A Constituição de 1988 consolidou a participação dos militares com privilégios que
os paisanos nunca sonharam conseguir.
Criou-se, então, a utopia de que estava
acontecendo uma “redemocratização”, que
os fardados voltariam para as casernas e
que o controle civil estaria sendo restaurado. A professora Adriana Marques, da
UFRJ, entretanto, esclarece: “No Brasil,
tanto num governo de centro-direita como
o de Fernando Henrique Cardoso, quanto

nos governos de centro-esquerda do PT,
sempre houve uma acomodação. Quando
havia uma situação meio dúbia, a classe
política dominante achava que podia recorrer ao apoio dos militares”. Eles gostaram dessa hipótese e se instituíram
“guardiões da pátria”, criando um fictício
“poder moderador” informal.
Em 1999 foi criado o Ministério da Defesa,
incorporando os três ministérios militares e
colocando um civil no comando, com o compromisso (tácito) de FHC de que o ministro
não interferiria nas questões militares. E
assim aconteceu. O fato maior dessa postura
foi em abril de 2018 quando o comandante
do Exército, general Villas Bôas, sem avisar
o ministro da Defesa (Raul Jungmann) enquadrou o STF exigindo a rejeição do habeas
corpus para Lula.
No mesmo ano Michel Temer nomeou
o general Joaquim Silva e Luna para a
Defesa. Bolsonaro nomeou o general Fernando Azevedo e Silva para o cargo, em
2019 e, mais tarde, o demitiu porque ele
não obedeceu suas ordens (hoje é o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral), fato
que pode ser um mau exemplo para o restante do sistema judiciário. Segundo Marco
Aurélio Mello, ex-presidente do TSE, “Nem
na época de exceção, no regime militar
vivenciado pelo Brasil, isso ocorreu”.
Nos “anos de chumbo” um professor uni-

versitário perdeu a cátedra porque disse,
em sala de aula, que o Brasil só se democratizaria depois que todos os generais e
coronéis que governavam o país, naquele
momento, estivessem mortos, 30 ou 40
anos mais tarde. Ledo engano porque os
atuais coronéis e generais são filhos dos
fardados daqueles tempos. Além disso,
Bolsonaro nomeou mais de 6 mil militares,
da ativa e da reserva, para cargos civis na
atual administração pública.
O antropólogo Celso Castro publicou,
em 1990, o livro “O Espírito Militar”, reeditado em setembro de 2021, onde retrata
a trajetória das famílias de militares
nas últimas oito décadas. Sua pesquisa
mostra que “eles nascem em famílias de
militares, entram nas escolas militares
por volta dos 9 anos e passam a vida fechados entre companheiros de fardas, nas
academias, nas guarnições, nas vilas e
clubes militares”. Por exemplo: os generais
Hamilton Mourão, Augusto Heleno, Villas
Bôas, Sérgio Etchegoyen e Luiz Eduardo
Ramos, entre outros fardados, são filhos
de militares.
Celso Castro afirma que “É a construção de dois mundos, o dos militares e
o dos paisanos, com éticas diferentes. O
nós e o eles. E os valores positivos, como
patriotismo, disciplina, ordem, respeito à
família e às instituições, na cabeça dos mi-

Economista e professor titular aposentado da UFMS.
litares estão no mundo deles, enquanto
os negativos, no dos civis”. Eles, os fardados, acreditam que nós, os paisanos,
somos todos eticamente iguais aos políticos do “centrão”, e quem se comporta
diferente torna-se um esquerdopata
que deve ser eliminado. E os políticos
reforçam essa crença.

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

Bastidores
Cirurgia reparadora

Valentin Manieri

O ex-governador e pré-candidato ao governo de Mato
Grosso do Sul André Puccinelli (MDB) suspendeu sua
agenda nesta semana para
se recuperar de uma cirurgia
de blefarotomia superior (a
pálpebra estava tampando a
visão) a que foi submetido na
última sexta-feira. A informação foi divulgada pelo blog
do Marco Eusébio ontem (10).
Puccinelli realizou a cirurgia
reparadora e deve retomar as
atividades na próxima semana.

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) testou positivo
para COVID-19. O teste foi feito ontem (10), após ele apresentar sintomas gripais leves. Por conta da preocupação
o parlamentar solicitou a testagem. Já vacinado contra a
doença, Razuk está bem e cumpre o isolamento em casa
seguindo recomendações das autoridades sanitárias, além
de também pedir a testagem daqueles que tiveram contato
com o parlamentar.

Divulgação

O programa “Opinião”
dessa quarta-feira (12),
aborda a temática “eleições
2022” faltando menos de dez
meses para as eleições. A
ideia é tentar entender como
o eleitor brasileiro define seu
voto, e quais são os fatores
determinantes para decidir
em quem votar. O programa é
apresentado por Andresa Boni, e vai ao ar na TV Cultura, a
partir das 22h30. Para falar sobre o tema, a edição recebe o
economista e presidente do Instituto Ideia, Maurício Moura, e
o cientista político e sócio da Ponteio Política Jairo Pimentel.

Apoio a Moro

Dirigentes da União Brasil, que será criada com a fusão
do DEM com o PSL, dizem que o partido só definirá o apoio
ou não a Sergio Moro (Podemos) na eleição presidencial
deste ano após a janela partidária, em abril. Além de esperar
para ver a performance dos candidatos da terceira via em
pesquisas, a legenda quer focar na montagem de candidaturas a governos estaduais e ao Congresso, considerados
prioritários para o partido. Caso feche a aliança com Moro,
a União Brasil deve pedir para indicar o vice, cargo para o
qual há três cotados: Luciano Bivar (PSL-PE), Luiz Henrique
Mandetta (DEM-MS), ex-ministro da Saúde, e Mendonça Filho
(DEM-PE), ex-ministro da Educação. (Folhaperss)
Rayani Santa Cruz

Secretaria

Resende aguarda conversa com
governador sobre saída da pasta

Nilson Figueiredo

Educação

Carlos Moura/SCO/STF

MS é o único
Estado do país
onde vigora
proibição.
Ministro do
STF derrubou
lei em Rondônia

Fernando Hassessian

Rayani Santa Cruz

TV Cultura

O secretário de Estado de
Saúde, Geraldo Resende, do
PSDB, afirmou após coletiva
de imprensa ontem (10), na
Governadoria, que aguarda
reunião com o governador Reinaldo Azambuja, do mesmo
partido, para planejar data de
saída da pasta rumo à campanha eleitoral. Pela legislação
eleitoral, os responsáveis por
pastas que desejam participar
do pleito devem pedir a desincompatibilização do cargo dia
2 de abril, ou seja, seis meses
antes das eleições.
Resende vai disputar a
eleição, mas ainda aguarda
aval do partido e orientação
sobre o cargo a concorrer.
Ele afirmou que pode disputar
cargo para deputado federal
ou para o Senado, a depender
da decisão final do PSDB.
“Ainda não tive essa discussão com o governador
[sobre as datas de desincompatibilização]. E eu tenho um
prazo para cumprir, que vence
em dia 2 de abril. E eu assim
como outros secretários estamos aguardando reunião

A3

Jair Bolsonaro apoia proibir
linguagem neutra e critica Fachin

COVID-19

Rayani Santa Cruz

Campo Grande-MS | Terça-feira, 11 de janeiro de 2022

posteriormente com o governador.”
Este ano, o primeiro turno
das eleições está marcado
para ocorrer dia 2 de outubro.

Desincompatibilização

O objetivo da desincompatibilização é evitar que um
candidato faça uso de um
cargo ou função em prol de
pré-candidatura, obrigando-o
a se afastar definitiva ou provisoriamente do cargo.
Em geral, a regra vale para
servidores públicos efetivos
ou comissionados, dirigentes
ou representantes de autarquias, fundações, empresas,
cooperativas, instituições de
ensino e demais entidades
que recebam verbas públicas;
dirigentes ou representantes
de órgãos de classe – como
sindicatos – e de conselhos de
classe como a OAB.
Os prazos variam de
seis a três meses antes do
pleito. Para servidores efetivos ou comissionados, por
exemplo, esse prazo é de
três meses. Mas, nos casos
em que há função de chefia,
o prazo é dobrado.

O presidente Jair Bolsonaro
apoia a lei, já em vigor em Mato
Grosso do Sul, que proíbe o uso
da linguagem neutra nas escolas e
em concursos públicos. Ele atacou
o ministro Edson Fachin, do STF
(Supremo Tribunal Federal), que
suspendeu uma lei estadual com o
mesmo teor em Rondônia. Em MS,
o governador Reinaldo Azambuja
(PSDB) sancionou a Lei nº 5.820,
em 30 de dezembro de 2021, e
agora o Estado é praticamente
o único do país onde existe a
vedação. Em seu voto, Fachin
destacou que, “a pretexto de valorizar a norma culta da língua,
a lei configura ofensa à Constituição”. Segundo o magistrado,
além disso, cabe somente à União
legislar sobre a matéria.
O ministro afirmou que o uso
dessas novas formas de expressão
visa combater preconceitos linguísticos, que subordinam um gênero em relação a outro. A ação foi
ajuizada no Supremo pela Contee
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino).
Em MS, ficou vedada a linguagem neutra, também chamada
de “novas formas de flexão de
gênero” e de número das palavras
da língua portuguesa pelas instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos
públicos. O projeto inicialmente
aprovado na Assembleia Legislativa é de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes (MDB).
Bolsonaro concorda com a vedação feita em Mato Grosso do

Em MS, lei é de
autoria do deputado
Marcio Fernandes

Ministro Edson
Fachin suspendeu
lei em Rondônia

Sul e durante entrevista à Joven
Pan News, exibida ontem (10), fez
críticas ao ministro Fachin, que
em novembro de 2021 suspendeu
os efeitos da lei no Estado de Rondônia. A norma foi assinada pelo
governador Marcos Rocha (PSL).
O presidente citou o caso de
Santa Catarina, onde em junho de
2021 o governador Carlos Moisés
(sem partido) editou decreto proibindo a linguagem neutra.
“Você vê: linguagem neutra. O
que leva a isso? O nosso português
já é uma língua difícil. Imagina
como vai se manifestar lá fora
perante o mundo. Se eu não me
engano, Santa Catarina tem uma
lei lá que foi sancionada pelo governador proibindo a linguagem
neutra. O que o ministro Fachin
fez? Deu uma liminar contra essa
lei que estava lá proibindo a linguagem neutra”, criticou o presidente em entrevista, gravada na
semana passada., que continuou:
“Que país é este? Que ministro
é esse do Supremo Tribunal Federal? O que ele tem na cabeça?
Virou ‘Eu quero, eu não quero’?”,
prosseguiu Bolsonaro.
O uso do gênero neutro na
língua portuguesa é tema de projeto de lei em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal, de
acordo com levantamento feito
pela Agência Diadorim. No total,
34 propostas têm por objetivo

impedir a variação gramatical
para além do gênero feminino e
masculino.
Distrito Federal, Minas Gerais,
Paraíba, Espírito Santo, Santa
Catarina, Pernambuco e Rio de
Janeiro lideram a lista na quantidade de propostas de lei, cada
unidade federativa com três.
Regionalmente, o Sudeste é
onde existem mais proposições
(11), seguido do Nordeste (10), e
do Sul e Centro-Oeste, ambos com
seis. No Norte, além de Rondônia,
o Amazonas discute o assunto.

Lei em MS

A lei em Mato Grosso do Sul,
obriga “a utilização da norma
culta da Língua Portuguesa, na
forma que especifica, nos instrumentos de aprendizagem utilizados no ambiente escolar, nos
documentos oficiais e na confecção de materiais didáticos,
como forma de padronização do
idioma oficial do país”.
A lei não se aplica às hipóteses
em que houver necessidade de
utilização da língua indígena no
ambiente escolar e entra em vigor
na data de sua publicação.

O que diz o deputado

O deputado estadual Marcio
Fernandes (MDB) justificou no
projeto aprovado pelos deputados
que a linguagem neutra contraria

as regras gramaticais consolidadas e nacionalmente ensinadas.
“Não há como se falar em mudar
toda uma estrutura de linguagem
em um país onde a cada ano
aumenta o número de crianças e
adolescentes analfabetos. Onde
também existe um grande número
de evasão escolar.”
Para o deputado, a linguagem
neutra não irá combater o preconceito, já que, segundo ele, a
intolerância não tem a ver com
gramática, mas com o comportamento de cada um. “Não há
sensibilidade alguma em quem
defende esse padrão de linguagem
porque, em nome de uma ideologia, exclui milhões de brasileiros
que enfrentam muitas barreiras
para aprender a norma atual. Não
é inclusivo, é ideológico”, concluiu
o deputado na justificativa.
Sobre o assunto o deputado
afirma que é necessário aguardar
uma decisão da corte mas que
enxerga tudo com tranquilidade.
“A decisão do STF é monocrática, ainda deve passar pelo
plenário, então esperamos uma
decisão da Corte. O nosso texto,
que foi sancionado pelo governador, diz que a normal culta
deve ser usada nas escolas. A lei
passou pela ALEMS, e é constitucional. Não acredito que deve ser
derrubada”, Marcio Fernandes.
(Com Metrópoles)

Divulgação

Eleições 2022: confira as regras para propaganda eleitoral
Folhapress
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovou, em dezembro,
todas as normas que valerão
para as eleições gerais de 2022,
incluindo aquelas referentes à
propaganda eleitoral.
Entre as principais novidades
está o endurecimento das regras
relativas à produção e compartilhamento de informações
sabidamente inverídicas sobre
candidatos, partidos e o próprio
processo eleitoral. As informações são da Agência Brasil.
Tais condutas já eram vedadas e coibidas pela Justiça
Eleitoral, mas a nova resolução
prevê a responsabilização penal
mais severa de quem espalhar
desinformação.
Quem divulgar, na propa-

ganda eleitoral ou durante a
campanha, fake news sobre candidatos e partidos, por exemplo,
fica agora sujeito à pena de
detenção de dois meses a um
ano, além de multa.
A mesma pena se aplica a
quem produz, oferece ou vende
vídeo com conteúdo inverídico
acerca de partido ou candidato.
A punição é acrescida de um
terço se a conduta for praticada
por meio de rádio, televisão ou
redes sociais.
Pena ainda maior – de
dois a quatro anos de prisão
e multa de R$ 15 mil a R$ 50
mil – está prevista para quem
contratar terceiros com a finalidade de emitir mensagens
ou comentários na internet
para ofender a honra ou desabonar a imagem de candidato,

partido ou coligação.
A resolução ainda deixa explícito ser proibida a divulgação
e compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados
que atinjam a integridade do
processo eleitoral.
“Isso quer dizer que eventuais mentiras espalhadas intencionalmente para prejudicar
os processos de votação, de
apuração e totalização de votos
poderão ser punidos com base
em responsabilidade penal,
abuso de poder e uso indevido
dos meios de comunicação”,
alertou o TSE.
Assim como em eleições anteriores, segue também vedado
o disparo em massa de comunicações via aplicativos de mensagens instantâneas, embora seja

possível contratar o impulsionamento de conteúdo na internet,
desde que o serviço seja contratado junto a empresas previamente cadastradas no TSE.

Showmício

Segue vedada ainda a realização, seja de forma presencial ou via transmissão pela
internet, dos chamados showmícios – eventos culturais com
o objetivo claro de promover
candidato ou partido. Contudo,
fica permitida a realização de
shows e eventos com objetivo
específico de arrecadar recursos de campanha, desde
que não haja pedido de votos.
Essas e outras regras específicas sobre propaganda eleitoral
já foram publicadas no Diário da
Justiça Eletrônico.

Candidatura
Na atual
legislatura,
Geraldo Resende
é suplente
da ministra
Tereza Cristina

Kassab faz jogo duro para ser vice de Lula, dizem líderes
Guilherme Seto/Folhapress
Lideranças do MDB e do PT
dizem que Gilberto Kassab,
presidente do PSD, está fazendo jogo duro ao declarar
que a sigla levará até o fim
sua candidatura presidencial

porque ele mesmo quer ser
o vice de Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).
Em entrevistas, o ex-ministro de Dilma Rousseff (PT)
e de Michel Temer (MDB) tem
dito que não dará apoio no
primeiro turno. Kassab afirma

que o PSD terá, sim, candidato
próprio.
Em 21 de dezembro, ele
disse que já informou a Lula
que não o apoiará no 1º turno
e reafirmou sua escolha por
Rodrigo Pacheco (MG). “Um
partido que se apresenta como

moderno e de centro não pode
neste momento cometer o equívoco de pender para um lado.
Somos centro. Essa diretriz é
fruto de muita conversa, com
uns querendo pender mais
para a esquerda, outros mais
para a direita.”
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Justiça

Tic-tac

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que quer “desatar
os nós” de entraves estaduais que têm brecado a negociação
para a formação de federação com outros partidos ainda em
janeiro. A última conversa com o PSB, em dezembro, não
acabou bem, dizem pessebistas. A legenda quer apoio dos
petistas em cinco estados, mas, em dois, um acordo parece cada
vez mais improvável: São Paulo e Pernambuco. “Vamos reunir
o pessoal e começar com esses estados mais complicados”,
afirma Gleisi.

STF tem decisões conflitantes sobre
reeleição em Assembleias estaduais
O tribunal condenou as reconduções ilimitadas de Assembleias
Rosinei Coutinho/SCO/STF

Mapa

No último encontro entre Gleisi e Carlos Siqueira, presidente
do PSB, a petista colocou o nome do senador Humberto Costa
(PT-PE) como opção no estado. “Não temos a intenção de fazer
cavalo de batalha em Pernambuco, mas o PT tem legitimidade
de apresentar um nome porque o PSB não tem candidato lá”,
avalia a deputada.

Mapa 2

Em São Paulo, segundo a dirigente, é “onde mais complica”.
“Lá, o Fernando Haddad (PT-SP) está na frente do Márcio
França (PSB-SP) nas pesquisas, e o PT de SP está muito firme
na defesa dele. Mas isso é um processo...”

Termos

O PSB ainda quer que o PT não lance candidatos no Rio
Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, locais
onde há mais chance de haver acertos.

Tempo

Dirigentes da União Brasil, que será criada com a fusão do
DEM com o PSL, dizem que o partido só definirá o apoio ou não
a Sérgio Moro (Podemos) na eleição presidencial deste ano após
a janela partidária, em abril.

...ao tempo

Além de esperar para ver a performance dos candidatos da
terceira via em pesquisas, a legenda quer focar na montagem
de candidaturas a governos estaduais e ao Congresso,
considerados prioritários para o partido.

Páreo

Caso feche a aliança com Moro, a União Brasil deve pedir
para indicar o vice, cargo para o qual há três cotados: Luciano
Bivar (PSL-PE), Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), exministro da Saúde, e Mendonça Filho (DEM-PE), ex-ministro da
Educação.

Afaste de mim

Ao saberem da chance da deputada estadual Janaina
Paschoal (PSL-SP) ser candidata ao Senado, professores de
direito penal da USP se animaram. Em tom de ironia, disseram
que podem até fazer campanha à professora licenciada da
universidade se isso a deixar mais oito anos longe das salas de
aula.

Acate

O governo federal deve seguir a recomendação da Anvisa
e derrubar a portaria que restringe a entrada no Brasil de
pessoas de seis países: África do Sul, Botsuana, Suazilândia
(Essuatíni), Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A medida havia
sido estabelecida por conta da ômicron, que ainda não havia
chegado ao Brasil.

Para todos

No podcast bastidores da Casa Civil, Guilherme Bianco,
subchefe adjunto de Articulação e Monitoramento da pasta,
disse que atender a orientação da agência “é mais justo”.

Pela ordem

Folhapress
O STF (Supremo Tribunal
Federal) mantém afastados de
suas funções há praticamente
um ano presidentes de duas
Assembleias Legislativas ao
mesmo tempo em que assegurou
a outros o direito de prosseguir
nos cargos.
A controvérsia é ainda consequência do julgamento que,
no final de 2020, barrou a possibilidade de reeleição dentro
de uma mesma legislatura para
o comando da Câmara e do
Senado.
Na época, a decisão travou
a recondução do deputado Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e
do senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) à presidência das
respectivas Casas Legislativas.
Logo após, partidos políticos
recorreram à corte para reivindicar que tal entendimento fosse
replicado nos estados.
O tribunal condenou as reconduções ilimitadas dos dirigentes de Assembleias, permitindo uma única reeleição, independentemente se na mesma
legislatura ou não. Mas concluiu
ainda que a vedação às sucessivas reeleições têm validade
para as futuras legislaturas.
Integrantes de Mesas Diretoras reeleitos para o biênio
2021-2022 na maioria dos estados puderam, portanto, continuar a exercer suas funções.
Mato Grosso e Roraima,
porém, são exceções. Antes de
o STF debater o mérito do tema,
o ministro Alexandre de Moraes
concedeu decisões liminares
(provisórias) para afastar dos
cargos os presidentes das duas
Casas Legislativas e determinou
que novas eleições fossem realizadas para a escolha dos
substitutos.
As liminares de Moraes foram
assinadas em janeiro (Roraima)
e fevereiro (Mato Grosso) de
2021. Como seguem sem julgamento de mérito concluído,
continuam a vigorar.
Os processos chegaram a entrar na pauta do plenário virtual,
sistema em que os votos são
inseridos por escrito, mas pedidos de vista (mais tempo para
estudo) de Gilmar Mendes in-

Plenário do
Supremo
Tribunal Federal

terromperam a análise. Não há
data prevista para a retomada
do debate, segundo informou o
tribunal.

Vista

Reportagem do jornal “Folha
de S.Paulo” mostrou no ano passado como os pedidos de vista
afetam a conclusão de julgamentos importantes no tribunal.
O plenário do tribunal somava até sexta-feira (7) 254
julgamentos interrompidos em
razão dessa ferramenta.
Políticos afetados pelas liminares de Moraes alegam falta
de isonomia constitucional. Dez
presidentes de Assembleias estão
no comando dos Legislativos por
pelo menos três mandatos.
“Perdi a metade do meu mandato por força de uma decisão
liminar, precária, de um ministro”, diz Jalser Reiner (Solidariedade), presidente afastado
da Assembleia roraimense e
que iniciava o quarto mandato
seguido no posto.
“Qual a razão do tratamento
diferenciado? Acaso as leis que
valem para outros estados não
valem para Roraima? É um dano
irreparável, uma violência, não
apenas contra mim, mas contra
os eleitores de Roraima e meus
pares.”
Patrocinada pelo PSOL, a
ADI (ação direta de inconstitucionalidade) no caso de Roraima
foi assinada pelo ex-ministro da
Justiça e advogado José Eduardo Cardozo.
Eduardo Botelho (DEM) ini-

ciava em Mato Grosso o terceiro
biênio ininterrupto à frente da
Assembleia quando foi afastado
por Moraes, a pedido da Rede.
Atualmente, com a realização de
nova eleição em 2021, ele ocupa
o posto de primeiro-secretário
da casa.
Havia até pouco tempo um
entendimento no STF de que as
normas sobre o Legislativo federal não eram de reprodução
obrigatória pelos estados, com
autonomia reconhecida para definir regras, inclusive autorizar as
reconduções ilimitadas das mesas
diretoras das Assembleias.
No Piauí, por exemplo, o deputado estadual Themístocles
Filho (MDB) ocupa pela nona
vez seguida o posto de presidente do Legislativo estadual.
A ação para tentar tirá-lo do
cargo chegou ao Supremo em
fevereiro de 2021 e foi distribuída ao ministro Kassio Nunes
Marques, que é do Piauí.
Kassio não tomou qualquer
decisão provisória no caso. Em
setembro, mandou colher manifestações das partes interessadas na matéria, incluindo a
PGR (Procuradoria-Geral da
República) e a AGU (Advocacia-Geral da União). O processo
não foi ainda a julgamento.
No caso de Roraima, a defesa de Reiner apresentou um
recurso no início de dezembro
para que a liminar que o afastou
da presidência da Assembleia
Legislativa fosse derrubada com
base no que a corte decidiu
sobre a matéria.

“O reclamante [Reiner] está
afastado do cargo em virtude
de decisão monocrática cujo
entendimento foi superado por
decisão plenária”, disse trecho
do pedido assinado pelo advogado Bruno Rodrigues.
“Sendo certo que os mandatos têm prazo de duração,
a sua subtração, dia a dia, minuto a minuto, significa tempo
irrecuperável, cujo resultado é
a usurpação de poder investido
pelo processo democrático.”
Rodrigues fez referência a
uma ADI relativa ao Espírito
Santo julgada no plenário virtual
em setembro. Na ocasião, outros processos sobre a matéria
foram também analisados.
Por maioria, os ministros
chancelaram o voto do ministro
Gilmar Mendes para firmar o
entendimento de que “a eleição
dos membros das mesas das
Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de
uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância
independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma
legislatura”.
A regra, entendeu o tribunal,
deve orientar a formação das
Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas que foram
eleitas após a publicação do
acórdão (resultado do julgamento) da ação que discutiu o
caso federal. Esse acórdão foi
publicado em abril. Portanto,
em data posterior à escolha
dos dirigentes dos Legislativos
estaduais.

Crítica

Em nota técnica elaborada neste fim de semana, a
Defensoria Nacional e treze Defensorias Regionais de Direitos
Humanos da Defensoria Pública da União rechaçam alegação
de cinco defensores públicos federais de que a vacina contra
Covid-19 em crianças foi autorizada em caráter experimental.

Foi do meu governo para se preparar para
ser candidato?, diz Bolsonaro sobre Moro

Veja bem

Folhapress

O documento ainda alega serem desnecessárias
advertências sobre reações adversas do imunizante que não
sejam recomendadas pela agência.

O que vale

A nota foi feita em reação ao pedido de cinco defensores
federais para que o Ministério da Saúde desse “ampla
publicidade” de que o imunizante da Pfizer seria experimental e
provocaria efeitos colaterais, que são, na verdade, considerados
raríssimos.

Rebobine

A Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que reúne
207 membros, começou a articular a derrubada do veto do
presidente Jair Bolsonaro (PL) ao projeto que abriria uma
renegociação de dívidas (Refis) com empresas do Simples
Nacional e MEIs (microempreendedores individuais).

Único caminho para reforma do Judiciário
é ela partir do Judiciário. O restante é
violar a separação dos Poderes.
Renata Gil, presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros),
sobre Sérgio Moro propor mudanças na área

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) criticou, em entrevista transmitida nessa segunda-feira (10),
o ex-ministro da Justiça Sergio
Moro e sugeriu que o agora pré-candidato à Presidência aderiu
a seu governo para se lançar na
disputa pelo Palácio do Planalto.
“Ele foi do meu governo para
fazer um trabalho sério, para
se blindar ou para se preparar
para ser futuro candidato a presidente da República?”, questionou
Bolsonaro, durante entrevista à
TV Jovem Pan. A entrevista do
mandatário foi gravada na semana passada e veiculada nesta
segunda. Questionado sobre recentes críticas feitas por Moro,
Bolsonaro primeiro destacou que
o ex-ministro permaneceu por
um ano e quatro meses na Esplanada. “Ele esteve um ano e quatro
meses comigo. Não descobriu
nada do governo? Prevaricou?”
Moro deixou o governo em
2020, acusando o mandatário de
tentar interferir na Polícia Federal. O presidente repetiu ainda

o relato de que Moro teria condicionado uma troca no comando
da Polícia Federal, como queria
Bolsonaro, à sua indicação para
uma vaga de ministro do STF. O
ex-ministro nega.
“Ele aceitava mandar embora
o [então] diretor-geral [da Polícia
Federal Maurício Valeixo] só em
setembro, quando eu o indicasse
para o Supremo. Que petulância,
que petulância”, disse Bolsonaro.
O presidente sugeriu ainda
que Moro não tem compromisso
com pautas conservadoras como
o armamento da população e a
oposição ao aborto.
“Nada aparece ali. ‘Não, que
nós temos que combater milicianos, não sei o quê. Corrupção...
Ele ficou um ano e quatro meses
comigo, o que eu fiz no tocante
à corrupção? Quem tirou o Lula
da cadeia não fui eu, foi o Supremo Tribunal Federal”, disse
Bolsonaro.
Moro abandonou a 13ª Vara
de Curitiba para assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro, logo
após o segundo turno das eleições
de 2018, com a promessa de que

teria carta branca na pasta. Depois de deixar a Esplanada, o
principal revés do ex-juiz ocorreu
em junho deste ano, quando o STF
o declarou parcial no julgamento
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) no caso do tríplex.
De acordo com o mais recente
Datafolha, Moro aparece com 9%
das intenções de voto no primeiro
turno – ainda distante de Lula
(48%) e Bolsonaro (22%), que têm
polarizado a disputa.
Enquanto juiz da Lava Jato,
Moro condenou Lula no caso do
tríplex do Guarujá.
O ex-presidente ficou preso
por 580 dias em Curitiba. Ele
foi solto após o STF ter mudado entendimento sobre prisão
após segunda instância, determinando que só pode ocorrer
após o trânsito em julgado (fim
dos recursos). Em 2021, o STF
anulou as condenações proferidas contra Lula pela 13ª Vara
Federal da Justiça Federal de
Curitiba. Meses depois, em uma
dura derrota para o ex-juiz, o
Supremo declarou Moro parcial
na condução do processo.

Diferentes pontos levantados
pela defesa de Lula levaram à
decisão dos ministros, como
condução coercitiva sem prévia
intimação para oitiva, interceptações telefônicas do ex-presidente,
parentes e advogados antes de
adotadas outras medidas investigativas e divulgação de grampos.
A posse de Moro no Governo
Bolsonaro e os diálogos entre
integrantes da Lava Jato obtidos
pelo site The Intercept Brasil
também pesaram.
As conversas dos aplicativos
de mensagem expuseram a proximidade entre Moro e os procuradores da Lava Jato.
O então juiz indicou testemunha que poderia colaborar
nas investigações contra Lula,
orientou inclusão de prova contra
réu em denúncia do Ministério
Público, entre outros elementos
explorados pelas defesas dos condenados na Operação Lava Jato.
Moro e os procuradores
sempre repetiram que não reconhecem a autenticidade das mensagens, mas que, se verdadeiras,
não contêm ilegalidades.

CIDADES

Sem novas medidas de
restrição, governo do
Estado investe em testes
e campanha de vacinação

Geraldo Resende
destacou a importância
da testagem em todas
as cidades do Estado

De acordo com secretário de Saúde, exames e
vacinas são os únicos remédios para atual situação
Clara Rockel
Em reunião realizada ontem
(10) com a equipe do Prosseguir (Programa de Saúde e
Segurança da Economia), a
SES (Secretaria de Estado
de Saúde) determinou novas
medidas a serem tomadas a
respeito do aumento de casos
de COVID-19. Conforme o secretário de Estado de Infraestrutura e presidente do programa, Eduardo Riedel, o foco
do governo será a ampliação
de testagem e campanhas de
vacinação contra a doença,
descartando completamente
medidas de restrição, como
o toque de recolher e fechamento do comércio. “Nosso

objetivo com o Prosseguir é
medir, acompanhar, monitorar
e tomar decisões em função
dos números e da realidade”,
disse o secretário.
Segundo Riedel, o surto
atual é resultado das festividades de fim de ano, em
que as pessoas relaxaram nos
cuidados que vinham sendo tomados até então. Porém, ainda
de acordo com o secretário,
esse aumento nos casos pode
ser contornado com as devidas estratégias, tais como a
vacinação e a testagem da população. Para aumentar a dinâmica dos testes, o secretário
Geraldo Resende anunciou a
ampliação dos drive-thrus em
Campo Grande, Dourados e

Três Lagoas, além do reforço
do drive-thru de Corumbá.
“Quanto mais testagem nós
tivermos, maior compreensão
teremos da doença e poderemos cumprir estratégia
para enfrentar”, afirmou o
secretário. Os representantes
do governo reforçaram que,
mesmo com os casos subindo,
esses números não foram traduzidos em mortes e internações, por conta do alto índice
de vacinação no Estado. “No
Brasil, noventa e cinco por
cento das pessoas que vêm
a óbito, são aqueles que não
tomaram a vacina. Então,
a vacinação é fundamental
nesse processo que estamos
vivendo”, disse Riedel.

Estado entrega 80 mil testes para os municípios
A Secretaria de Estado
de Saúde de Mato Grosso do
Sul está repassando, desde
o último domingo (9), 80 mil
testes de antígeno às Secretarias Municipais de Saúde para
as ações de enfrentamento à
COVID-19. Inicialmente, dos
79 municípios, apenas 45 municípios receberão os testes de
antígeno inicialmente, já que
comprovaram o uso de 60% dos
testes enviados. Sendo assim,
25.800 testes devem permanecer na Capital, outros 6.420
devem ser enviados a Dou-

rados, 3.520 para Três Lagoas,
já em Naviraí e Nova Andradina
cada um receberá 1.580 testes,
Maracaju com 1.360 testes,
Paranaíba com 1.200 testes,
Amambai com 1.140 testes.
Na primeira semana de 2022,
de 2 a 6 de janeiro, o Lacen/MS
(Laboratório Central) analisou
1.876 testes, sendo que 273
deram positivo representando
um índice de positividade de
14,6%. Vale lembrar que os
municípios com maior número
de novas infecções são: Campo
Grande (1.033), Bonito (52),

Maracaju (46), Três Lagoas
(45) e Dourados (33). Segundo
o boletim divulgado ontem pela
SES, Campo Grande tem 1.309
novos casos, e uma morte pelo
novo coronavírus, e com isso
a média móvel indica que nos
últimos sete dias houve a confirmação de 702,9 casos diários
no Estado. Em contrapartida,
ontem (10) foram contabilizadas 175 novas notificações
por influenza e 1 novo caso da
doença. Até o momento, Mato
Grosso do Sul já registrou 12
mortes pela doença.

A5
Nilson Figueiredo

Prosseguir

Campo Grande-MS | Terça-feira, 11 de janeiro de 2022

Imunização de crianças deve começar no dia 14 deste mês
A respeito da vacinação
contra COVID-19 em crianças,
aprovada pelo Ministério da
Saúde no último dia 5, Resende
afirmou estar apenas aguardando a chegada das doses,
que devem aterrissar no Brasil
dia 13 de janeiro. “Uma vez
que as doses cheguem, vamos
começar a vacinar as crianças

imediatamente, dependendo do
horário do voo”, disse Geraldo.
Caso o horário seja propício, a
SES pretende começar a imunização da faixa etária de 5 a
11 anos no dia 14, na Capital,
distribuindo a vacina para o
interior no dia 15 de janeiro.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde,

até o momento existem 8.980
crianças cadastradas para a
vacinação em Campo Grande.
Conforme orientação do Ministério da Saúde, a ordem de
vacinação deve priorizar as
crianças com comorbidades e
com deficiência, além de disponibilizar equipe preparada para
lidar com a faixa etária.

CAPITAL COMEÇA DESINFECÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS
A Prefeitura de Campo
Grande retomou na
noite de ontem (10) a
desinfecção de todos os
terminais de ônibus da
Capital. Os trabalhos
foram divididos em
três equipes. Equipe 1:
Terminal Nova Bahia;

Terminal General Osório
e Terminal Hércules
Maymone. Equipe 2:
Terminal Moreninha;
Terminal Guaicurus
e Terminal Morenão
e Equipe 3: Terminal
Júlio de Castilho;
Terminal Bandeirantes

e Terminal Aero Rancho.
Cada equipe conta com
quatro pessoas, um
caminhão pipa e um
veículo de apoio e, no
total, a estimativa é
de que 30 mil litros de
hipoclorito de sódio
foram utilizados.

Assistência

Saúde

Desde julho de 2021, família luta para conseguir
fraldas geriátricas no CEM de Campo Grande

Cassems reabre Disque Dúvidas para
beneficiários com sintomas gripais

Nilson Figueiredo

Isabela Assoni
Há cerca de um ano, Moacir Deitos, 31 anos, ficou
paraplégico após uma briga e
passou a precisar de fraldas
geriátricas. A família conseguiu o item pelo CEM (Centro
de Especialidades Médicas) da
Capital em novembro de 2020,
mas só recebeu por 5 meses.
Desde julho de 2021, a fralda
esteve disponível para retirada somente por dois meses.
Francielle Deitos, irmã de
Moacir, relata que, além do
item estar em falta, não tem
previsão para a chegada na
unidade. “Todo dia minha mãe
liga lá e dizem que não tem
previsão para chegar.” O custo
médio do pacote de fraldas é
de R$ 49,00, com 18 unidades
e, para Moacir, dura 4 dias.
Mensalmente, a despesa com
as fraldas gira em torno de
R$ 392,00.
“Infelizmente não temos
condições de comprar fralda.
A gente fica pedindo para um
e para outro. Minha vizinha
ajuda sempre quando pode, já
pedi para uma amiga também.
Chega a ser vergonhoso, humilhante. Já chegamos a usar
lençóis porque não tem de onde
tirar fralda”, relata Francielle.
A família recebe a LOAS
(Lei Orgânica de Assistência
Social ou Lei nº 8.742/93),
que regulamenta o benefício
assistencial conhecido como
BPC (Benefício de Prestação

Sem condições para
arcar com custos das
fraldas, família segue à
espera de respostas

Continuada), responsável
pelo pagamento da prestação
de um salário-mínimo para
pessoas que não possuem
meios para sobreviver. A beneficiária é a mãe de Moacir,
Dirlena Deitos, que realizou
quiatro cirurgias na coluna.
“Quando a gente vai buscar
eles sempre falam pra ligar
antes de ir pra ver se tem. Para
gente é muito difícil, um pacote
de fralda grande é quase R$
50,00 e vem 18 fraldas, dura
4 dias. Minha mãe recebe a
LOAS porque tem quatro cirurgias da coluna, tem placa
e parafuso. Paga aluguel, água

e luz. Mal sobra pra comer.
Eu e meu outro irmão que
ajudamos, mas também não
temos muita condição”, conta.
Sem respostas, a família de
Moacir entrou com uma ação
judicial junto à Defensoria
Pública para conseguir reembolso das fraldas compradas
e conseguir auxílio para os
itens, mas segue no aguardo
de uma resposta.
“A gente entrou com uma
ação judicial que levamos na
casa da saúde, na Sesau, mas
chegando lá recusaram de
cara. A mulher da recepção
mesmo falou que tinha de

entrar pela Defensoria para
conseguir. Aí entramos pela
Defensoria, e teve uma audiência como o defensor e falou
que tinham até tal dia para entrarem em contato e começar
a fornecer as fraldas”, explica.
A equipe de O Estado questionou a Sesau (Secretaria
Municipal de Saúde), que informou, em nota, que o processo de contratualização da
empresa que irá fornecer as
fraldas geriátricas para a Secretaria Municipal de Saúde
está em fase final e deve ser
publicado em diário oficial nos
próximos dias.

A partir do dia 10 de janeiro,
em virtude da alta de casos de
COVID-19 e influenza, a Cassems
(Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso
do Sul) oferece aos beneficiários
o Disque Dúvidas de Sintomas
Respiratórios, canal exclusivo
para dar orientações sobre como
proceder ao manifestar sintomas
gripais. O serviço telefônico conta
com uma equipe de profissionais
de saúde no atendimento.
Por meio do telefone 33095478, que funciona de segunda

a sexta-feira, das 8h às 18h, o
beneficiário será atendido por
pessoas treinadas que vão tirar
as dúvidas e, assim, evitar que ele
se desloque até uma unidade de
saúde sem necessidade.
De acordo com a diretora de
Assistência à Saúde da Cassems,
Maria Auxiliadora Budib, o canal
de atendimento contribui para
facilitar o acesso do beneficiário
ao plano de saúde. “O canal de
atendimento tira dúvidas e traz
orientações de um profissional
de saúde.”

CIDADES
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Meio ambiente

Investimentos em capacitação e equipamentos
devem reduzir número de queimadas no Pantanal

Valentin Manieri

Presidente do Instituto Homem
Pantaneiro afirma que novas tecnologias
são armas eficazes contra os incêndios
Rayani Santa Cruz
O presidente do Instituto
Homem Pantaneiro, coronel
da reserva da Polícia Militar
Ângelo Rabelo, um dos criadores da Polícia Florestal, que
anos mais tarde passou a ser
a PMA (Polícia Militar Ambiental), explica que, apesar
de o Pantanal de Mato Grosso
do Sul ter sofrido com caças,
tráfico de animais, enchentes
e queimadas nos últimos
40 anos, o bioma teve mais
avanços do que prejuízos. Ele
não teme incêndios de grandes
proporções nos próximos anos
por conta do uso de tecnologia
com instalação de câmeras
na Serra do Amolar, investimentos e planos estratégicos
do setor público, terceiro setor
e setor privado.
Os avanços vão desde injeção de recursos na área
ambiental, no efetivo da PMA
e em projetos de proteção ao
desenvolvimento de uma própria cultura de preservação,
que o homem pantaneiro vem
praticando ao longo dos anos.
Rabelo conta que chegou
ao Pantanal em 1980 e até
hoje trabalha na região. “A
PMA nessa época teve um

Ângelo Rabelo destacou
que cuidar do bioma
deve ser um papel de
toda a sociedade

Câmeras na Serra do Amolar
Em relação à prevenção
contra incêndios, o presidente
do instituto reafirmou que a
preparação contra incêndios
e rapidez na eliminação dos
focos é essencial. Ele cita que
o Instituto Pantaneiro, em parceria com empresas privadas,
está instalando câmeras em
toda a região da Serra do
Amolar para detectar focos
com mais rapidez e ter rápido
tempo de resposta.
“Não tenho dúvidas em
afirmar que dificilmente te-

dos seus maiores desafios
ao controlar a caça. Ao longo
dos anos eu vi diferentes
Pantanais, essa década havia
muita violência e já controlado nos anos de 1990 tivemos uma ocupação desenfreada de algumas áreas sem
princípio de conservação.
Isso deu um desenvolvimento
ao Estado, mas, ao mesmo
tempo, penalizou o Pantanal,
e deixou uma fratura exposta
até hoje que é o caso do Rio
Taquari. Nessa década, eu

remos um cenário catastrófico
como em 2020. Grande parte
da área que queimou estava
submersa há mais de 25 anos
e havia muito material orgânico. Agora, melhoramos
muito na organização. O Estado se preparou, assim como
a sociedade civil organizada
como o próprio Instituto Pantaneiro, o SOS Pantanal e várias outras organizações que
fazem esse enfrentamento
onde o Estado se organizou
e a sociedade também. Com

assisti à falência de muitas
propriedades atrelada a essa
explosão de água dentro do
Paiaguás e no Taquari que
tirou grande parte da capacidade de produzir. Essa
inundação que durou até dois
anos atrás e reduziu os rebanhos em quase 40% e depois
fomos surpreendidos com a
chegada do fogo incontrolável após a grande seca.”
O coronel da reserva indica
que o fogo destruiu uma área
considerável com perdas de

as câmeras teremos ação eficiente, posicionamento estratégico e de maneira integrada
com as fazendas.”
Ele finaliza afirmando que
o cuidado com o Pantanal
deve ser integrado entre o governo e a população. “Temos
de conservar o Pantanal, das
espécies, dos empregos e não
dá mais para ficar olhando se
o Estado fez ou não fez, o Estado deve fazer a sua parte e
nós também como sociedade
civil organizada.”

espécies raras de animais, e
prejuízos na flora. Além disso,
houve perda de gado e propriedades destruídas.

Preparo contra o fogo

Rabelo destaca que o Estado
se preparou melhor após a
devastação de 2020, e cita que
o período de seca não é mais
temido pelos moradores da região. “O terceiro setor também
se preparou como o Instituto
Pantaneiro e enfrentamos melhor o fogo. Neste contexto, o

Investimentos em tecnologias
O coronel Ângelo Rabelo explica também que
cada vez mais investimentos em tecnologia se
somam à preservação. Para ele, os investimentos
do governo do Estado nos últimos anos são
positivos, pois este deu importância ao Pantanal
como um ativo econômico.
“Houve investimentos na corporação, em
equipamentos, investimentos no Corpo de Bombeiros
Militar para melhor enfrentar o fogo, tivemos
investimentos em estradas para que o homem
pantaneiro possa escoar a sua produção, fomento
ao turismo entre outros. Então, diria que o Pantanal
que tem quase um terço territorial do Estado deve
merecer cada vez mais atenção.”

Pantanal passa pela chegada
de um novo ‘homem pantaneiro’, que são pessoas que
vêm conhecer e aprender com
esse bioma um pouco mais seco
vai oferecer oportunidades de
produção e é importante que
elas obedeçam a história de
ocupação de 300 anos, que é a
pecuária extensiva e que nunca
foi pautada pelo desmatamento
ou pela caça.”
Para ele, o bioma perdeu
menos de 15% da sua condição natural, o que significa

que a natureza, a população
silvestre ainda está em condições plenas de seguir um bom
desenvolvimento sustentável.
“Perante todos esses processos negativos, o Pantanal
ainda consegue nos impor um
domínio. E todas as pessoas
que desafiaram fazendo intervenções não se deram bem.
Temos a possibilidade de proteger esse pacto de respeito
entre homem e natureza e ter
um bioma que sempre será
motivo de orgulho para MS.”

Investigação

Educação

Família acusa hospital de negligência
após encontrar corpo em decomposição

Rede municipal se prepara para
retorno às aulas presenciais

O assistente-geral Washington Lins de Souza, 35,
sofreu um acidente de trânsito
que o deixou com uma paralisia
nas mãos e uma placa na mandíbula, depois, para sustentar
a família de três filhos e uma
neta, passou a vender bala
baiana por Campo Grande.
A atividade foi interrompida
quando ele foi procurar atendimento na UPA das Moreninhas,
descobriu que estava com hepatite e foi encaminhado para
tratamento no Hospital São Julião. Seu corpo foi encontrado
em estado de decomposição
na tarde do domingo (9), 11
dias depois de ser dado como
desaparecido após internação.
A família acusa o hospital de
negligência.
“Eles vão ter de pagar pelo
que eles fizeram. Foi negligência. Se eles tivessem deixado a gente procurar antes,
ele tinha sido encontrado no
terceiro dia. Tinha achado o
corpo dele intacto, a gente en-

contrar o corpo dele naquela
situação. Só o osso”, afirma
em tom de revolta Flávia Alcântara da Silva, 39, viúva de
Washington.
Foi justamente por conta
das marcas deixadas pelo acidente que Flávia reconheceu
o corpo do marido. O corpo
foi encontrado pela família,
em um matagal próximo ao
muro dos fundos do hospital.
A causa da morte ainda é desconhecida.
Washington foi diagnosticado com hepatite e encaminhado para o hospital no dia
26 de dezembro. A esposa foi
orientada a ir para casa, mas
assegurada de que poderia visitá-lo todos os dias. “Ele queria
se tratar e estava preocupado
se ia conseguir a vaga para o
tratamento. A gente chegou
lá bem cedo na terça-feira. Eu
disse que voltava para ver ele
na quinta”, conta Flávia, que
recebeu um telefonema do hospital na quarta-feira.
“Me ligaram para perguntar
da minha situação financeira,

se ele era aposentado, se tinha
alguma coisa, mas não me contaram que ele estava passando
por problemas. Depois, quando
me ligaram às 20h50 da noite
que falaram que ele tinha surtado às 12h e tinha fugido às
18h. Mas nesse horário já estava muito tarde e eu não tinha
como ir para lá”, relata Flávia.
Esse foi só o começo da
saga da família, Flávia afirma
que o hospital sempre dificultou a procura pelo homem.
A primeira orientação que ela
recebeu foi para ficar em casa
e informar o hospital caso ele
aparecesse por lá. Quando
foi ao hospital, um dia após a
ligação, recebeu uma lista de
telefones de hospitais e IML
para procurar o marido. “Fiz o
BO e fui para casa, mas o meu
coração falava que ele estava
lá. Mesmo a gente procurando
na rua. Meu coração dizia que
ele estava lá.”
A família recorreu, mas foi
em vão. “A gente já tinha pedido para procurar dentro do
hospital e não foi autorizado. A

gente ligou para o bombeiro e
falaram que não poderia fazer
as buscas. Na delegacia o delegado falou que não podia autorizar as buscas”, conta.
Foi no sábado que a família
conseguiu junto à advogada do
hospital autorização para realizar as buscas por conta própria. Foram 10 pessoas e em
30 minutos o corpo foi encontrado. A família quer descobrir
o que levou o homem à morte e
também exigir na Justiça que
o hospital se responsabilize
pelo ocorrido. A reportagem de
O Estado tentou por diversas
vezes entrar em contato com o
hospital e não obteve retorno.
Vale lembrar que há dez
meses o hospital passou por
uma troca de gestão. Atualmente, o presidente do São
Julião é Geraldo Palhano Maiolino, que assumiu quando o diretor administrativo Hamilton
Fernandes Alvarenga foi afastado, assim como outros servidores, após mais de cinco anos
de experiência e da função
dentro do cargo na unidade.

A Prefeitura de Campo
Grande já começou a preparar
as escolas da Rede Municipal
de Ensino para a retomada
presencial das aulas no novo
ano letivo. Ao todo, 98 escolas
de Ensino Fundamental e 105
escolas de Educação Infantil
devem receber as frentes de
trabalho que, além de obras
como pintura interna das unidades e pequenos reparos,
também terá a desinfecção
dos ambientes.
A Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou
que o cadastro para alunos
novos em escolas, bem como

a divulgação da 2ª listagem
de contemplados com vagas
em Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil),
foram alterados para o dia
20 deste mês, data na qual
também está prevista a divulgação dos nomes dos alunos
contemplados com as vagas
na 2ª lista das escolas de
Educação Infantil.

Pré-matrícula da rede estadual

Os estudantes que tenham
perdido o prazo da 1ª etapa
têm uma nova oportunidade,
até sexta-feira (14), de garantir as vagas. A pré-matrícula deve ser feita no www.
matriculadigital.ms.gov.br.
Reprodução

Aline Araújo

Michelly Perez

Escolas devem receber,
além de serviços de
reparo, desinfecção
de ambientes e salas

ECONOMIA
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Arjona

20%

Delta compra 1,3
milhão de m3 de
gás para térmica
de Campo Grande

Em último dia de desconto, mais de 1,4
mil pessoas negociam IPTU na Capital

A TBG e a Delta Geração,
do grupo Delta Energia, assinaram contratos de capacidade
de transporte de gás natural
de curto prazo na modalidade
Diário. É a primeira vez que
este tipo de serviço é prestado
no mercado nacional. Também
é o primeiro contrato de curto
prazo da transportadora com
um agente, além da Petrobras.
O serviço apoia o abastecimento da Usina William Arjona, em Campo Grande (MS),
primeira termelétrica do país
a usar gás natural do gasoduto
Bolívia-Brasil. Com um sistema
que permite acionamento pontual, realizado conforme as condições do sistema, a usina pode
demandar até 1,3 milhão de
metros cúbicos por dia.
De acordo com Jorge Hijjar,
diretor comercial da TBG, o
contrato com a Delta Geração
representa um avanço para o
mercado no país. “A contratação
da modalidade Diário é inédita no Brasil e muito relevante
para o setor, pois mostra que a
entrada de novos players já é
uma realidade, que gera concorrência e fortalece o ambiente
de negócios. Isso só foi possível
porque a TBG desenvolveu e
submeteu à ANP os produtos de
curto prazo, as plataformas de
oferta de capacidade (POC) e de
operação (PTG), que permitem
a compra em tempo hábil para
viabilizar o serviço.
Foram assinados, até o momento, sucessivos contratos da
ordem de 600 mil m³/dia cada
e há a expectativa da continuidade da prestação do serviço”,
destacou o diretor.

Valentin Manieri

Contribuinte
tem até 10 de
fevereiro para
obter desconto
de 10%
Felipe Ribeiro
Para não perder a oportunidade de liquidar as dívidas referentes ao IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano), os campo-grandenses movimentaram
a central responsável pelos
atendimentos durante o
período de vigência do desconto de 20% para pagamento do tributo municipal.
Somente ontem (10), último
dia para aproveitar o benefício, mais de 1.450 pessoas
compareceram no local à
procura de negociações dos
seus débitos.
Conforme explica a chefe
da Divisão de Arrecadação
da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento), Djanira Magalhães,
desde quando os carnês começaram a ser emitidos, o
fluxo de pessoas na Central
do IPTU aumentou neste
ano, em relação ao mesmo
período de 2021. Além disso,
a gestora da unidade revela
que a maioria decide por
pagar à vista.
“No ano passado, não

Central do IPTU teve
grande movimento
no último dia com
desconto de 20%

IPVA pode ser pago com 15% de desconto até o dia 31
Donos de carros,
motos e outros veículos
automotores em Mato
Grosso do Sul poderão
quitar o IPVA 2022 de
duas formas: à vista,
com 15% de desconto, e
parcelado, em até cinco
vezes.
O contribuinte que
quiser garantir os 15%
teve tanto esse movimento.
Talvez seja em razão da pandemia, quando o pessoal optou
mais pelo site. Ou seja, o resultado deste ano está sendo bom.

Visita

Ministra vem a MS averiguar
perdas com a seca nas lavouras
Divulgação/MAPA

Rosana Siqueira
A ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, deverá vir ao
Estado na quinta-feira (13)
para visitar lavouras de soja
que tiveram perdas por conta
da estiagem prolongada. Ela
deve vistoriar uma fazenda em
Ponta Porã.
Segundo a Aprosoja-MS
(Associação dos Produtores
de Soja e Milho de MS), cerca
de 26% das lavouras se encontram em estado ruim; o percentual supera 970 mil hectares.
O diagnóstico do atual estado
das lavouras fez com que a associação revisasse, para baixo,
a estimativa de produtividade
para a safra 2021/22, passando
de 56,38 sacas por hectare,
para 53,69 sacas por hectare.
A nova estimativa de produtividade representa uma
retração de 14,56% em relação à safra passada, quando
os produtores colheram 62,84
sacas por hectare. “Viemos de
uma segunda safra de milho
bastante conturbada, em que
o produtor sentiu bastante no
bolso e agora, infelizmente
mais uma notícia negativa.
O impacto foi muito grande
nas regiões sul, sul-fronteira,
sudoeste e sudeste, enquanto
a região norte, oeste, centro
e nordeste estão em uma situação mais confortável”, explica
o presidente da Aprosoja-MS,
André Dobashi.
O projeto SIGA (Sistema de
Informações Geográficas do
Agronegócio), administrado
pela Semagro e Aprosoja-MS,
começou o ano com recorde
de visitas em propriedades
rurais, a fim de levantar os
efeitos da estiagem. O ma-

Ministra Tereza ainda
visita, esta semana,
Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul

terial técnico de avaliação
das lavouras já está nas
mãos da ministra da Agricultura, Tereza Cristina; do
governador de MS, Reinaldo
Azambuja; e do secretário
(Semagro) Jaime Verruck,
para que possam estudar os
detalhes de cada região. O
estudo também foi dividido
com entidades financeiras,
que poderão, juntas, tentar
minimizar os problemas,
criando uma ação conjunta.
Além dos 26% das lavouras sul-mato-grossenses
em estado ruim, a Aprosoja-MS constatou que 23% estão
em estado regular e 51%
em estado bom. O cenário
também baixou a estimativa
de produção, passando de
12.773 milhões de toneladas
para 12.164 milhões, uma redução de 8,58% em relação

ao ciclo anterior, quando MS
colheu 13.306 milhões de
toneladas.
“Vamos
acompanhar
a ministra em visitas a algumas lavouras de soja
que sofreram prejuízo com
a estiagem. Nosso trabalho
junto ao governo federal é
no sentido da garantia da
indenização das plantações
cobertas pelo seguro e nas
questões referentes ao pagamento de crédito rural”, destacou o secretário de Estado
de Produção, Jaime Verruck.
O levantamento aponta
que a área prevista de
3,776 milhões de hectares
para Mato Grosso do Sul
ainda se mantém com aumento de 7% quando comparada com a área da safra
2020/2021, que foi de 3,529
milhões de hectares.

de desconto deve pagar
o imposto em parcela
única, com vencimento
em 31 de janeiro de 2022.
Já aquele que preferir
quitar o tributo de
maneira parcelada deve
optar pelo pagamento
dividido em cinco vezes,
conforme calendário ao
lado.
Além disso, a maioria está
pagando à vista. Eu atribuo
essa preferência ao desconto
cedido, de 20%, que se encerrou nesta segunda-feira.”

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela -

31 de janeiro de 2022
28 de fevereiro de 2022
31 de março de 2022
29 de abril de 2022
31 de maio de 2022

As duas formas
de pagamentos estão
disponíveis nos carnês que
já foram distribuídos pela
Sefaz (Secretaria de Estado
de Fazenda de Mato Grosso
do Sul). (RS)

Formas de pagamento

Ainda de acordo com Magalhães, muitos que não puderam
quitar suas dívidas antigas de
uma única vez optaram pelo

parcelamento destas, além de
garantir o abatimento do valor
do carnê referente a 2022. No
entanto, com o fim dos 20% de
desconto, agora, o contribuinte
tem até o dia 10 de fevereiro
para pagar o débito deste
ano com 10% de desconto. A
expectativa de arrecadação,
segundo a prefeitura, é de R$
450 milhões.
Entre os que efetuaram o pagamento à vista, a diarista Ester
Godoi disse que não perdeu a
oportunidade e usou um valor
da herança de seu marido para
liquidar seus débitos.
“Eu paguei à vista, deu quase
R$ 900 minha dívida, referente
os anos de 2021 e 2022. Não
estava programando pagar esse
valor, porque eu nem lembrava
que não tinha pago no ano passado. Eu até usei o dinheiro de
uma herança que meu esposo
recebeu. Acho caro o meu IPTU,
até porque nem tenho feito benfeitorias na minha casa”, comentou Godoi.
Já quem não teve condições
de arcar com todas as despesas
relacionadas ao imóvel preferiu
pagar algumas dívidas e postergar outras, como é o caso da
pensionista Leonilda Mareco.
“Às vezes, eu pago uma e
deixo duas atrasadas. Desta
vez, eu tinha três atrasadas,
mas parcelei somente os anos de
2019 e 2020. Ficou em dez vezes
de R$ 165. Infelizmente, não vou
pagar agora a de 2021 e 2022.
Vai ficar para o ano que vem,
depois que eu terminar de pagar
a atual”, informou Leonilda.
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Abono salarial

PIS/Pasep será pago para 23
milhões de beneficiários no país
Companhias aéreas
estão com falta de
pessoal diante de
aumento da COVID

Aviação-negócios

Folhapress

As companhias aéreas
Azul e Latam informaram
ontem (10) que 528 voos
foram cancelados e, em alguns casos, reprogramados
por conta do afastamento e
integrantes da tripulação.
O avanço da variante ômicron tem deixado equipes
de pilotos e comissários de
bordo em licença médica.
Como se trata de uma mão
de obra altamente especializada, que exige semanas ou
meses de treinamento para
quem já é habilitado, não
é possível uma reposição
imediata.
Procurada pela reportagem, a Azul informou que,
desde sexta-feira (7), os
afastamentos afetaram 10%
de sua malha aérea, cerca de
90 voos diários. Na véspera
(6), cancelamentos ou reprogramações comprometiam
5% das operações. Com isso,
o total de voos impactados na
Azul até agora chega a 405.
A empresa não disponibiliza lista de voos, mas
afirma que está entrando
em contato diretamente com
os clientes que são afetados
pelas alterações.
Já a Latam informou que
estão sendo cancelados 123
voos, desde ontem, domingo
(9), até o próximo domingo
(16). Considerando apenas
os voos cancelados até hoje,
são 64.
A aérea ressalta que se
trata de um percentual mínimo perto do total de voos
nacionais diários operados
pela companhia, cerca de
625, em média.
Em comunicado, a Latam

orienta os passageiros que,
antes de se dirigirem aos
aeroportos, confiram o
status do voo diretamente
no site da companhia.
O SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) informa não ter dados oficiais
sobre o total de profissionais afastados por licença
médica. Mas indica que o
percentual de afastamentos
é maior na Azul porque a
companhia já estava operando no limite da sua capacidade.
De acordo com dados da
Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil), no intervalo
entre dezembro de 2020 e
novembro de 2021, a participação da Azul atingiu 33,6%
em receita por passageiro
por quilômetro (RPK, na
sigla em inglês), uma alta
de 6,8 pontos percentuais em
relação ao mesmo período
do ano anterior (26,8%), o
que levou a Azul à liderança
do setor.
Considerando o mesmo
intervalo, a participação da
Latam caiu de 34,8% para
33,2% e, a da Gol, de 38%
para 32,2%.
Questionada, a Gol informou que não teve nenhum
voo cancelado por afastamento da equipe.
Por meio de sua assessoria de imprensa, a Azul
informou que o foco agora
é “acomodar os clientes que
estão sendo impactados” e
que a empresa trabalha para
normalizar a situação o mais
rápido possível, tomando as
medidas necessárias. A reportagem apurou que a empresa já está contratando
pilotos e comissários.
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Azul e Latam cancelam mais de
500 voos por conta da COVID-19
que afeta os trabalhadores
Daniele Madureira

Caixa vai pagar 22 milhões de pessoas e BB mais de 1 milhão
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Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Um total de 23 milhões de
brasileiros receberão o abono
salarial do PIS/Pasep 2022 em
fevereiro e março, informou o
ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni,
ontem (10).
A Caixa vai fazer o pagamento do PIS (Programa
de Integração Social) a 22
milhões, totalizando R$ 19,5
bilhões, e o Banco do Brasil
terá mais 1 milhão de beneficiários com direito ao Pasep
(Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público).
Trabalhadores residentes
nos estados de Minas Gerais e Bahia, em áreas de
emergência atingidas pelas
chuvas, receberão os abonos
do PIS no dia 8 de fevereiro,
independentemente do mês
de nascimento. Segundo o ministro, até o momento são 107
mil trabalhadores que terão
a antecipação. “Tudo será
pago automaticamente em
todas as comunidades atingidas pela chuva, no dia 8 de
fevereiro será liberado pela
Caixa”, afirmou o presidente
do banco, Pedro Guimarães.
A consulta para saber receberá o abono do PIS será feita
pelo APP Caixa Trabalhador e
pelo APP Caixa Tem a partir
de fevereiro, segundo Guimarães. O pagamento do abono
do PIS será feito por meio de
crédito em conta-corrente ou
poupança da Caixa. Também
haverá crédito pelo Caixa
Tem, em conta poupança social aberta automaticamente
pelo banco. Haverá a opção de
saque por Cartão do Cidadão,
com senha, nos casos em que
não for possível abrir conta
digital, informou a Caixa.
As datas do calendário, que
haviam sido propostas pelo
Ministério do Trabalho ao Codefat (Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador), foram aprovadas
na última sexta-feira (7) pelo
órgão, que reúne representantes de trabalhadores, empresas e do próprio governo.
Conforme o jornal “Folha
de S.Paulo” antecipou, a
Caixa pagará o abono do PIS
de 8 de fevereiro a 31 de
março, de acordo com o mês
de aniversário. Já o calendário do Banco do Brasil terá
liberações do Pasep de 15
de fevereiro a 24 de março,
conforme o número final de
inscrição do beneficiário.
O abono do PIS é destinado
a profissionais que trabalharam

Valor deverá superar
os R$ 19,5 bilhões
em PIS/Pasep para os
trabalhadores

Veja os calendários
propostos
Abono do Pis pago
pela Caixa a trabalhadores
com carteira assinada
Nascidos aRecebem
partir de

Recebem
até

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022

08/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
17/02/2022
22/02/2022
24/02/2022
15/03/2022
17/03/2022
22/03/2022
24/03/2022
29/03/2022
31/03/2022

*Abono do Pasep do BB
Final da Recebem
inscrição a partir de
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15/02/2022
15/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
22/02/2022
24/02/2022
15/03/2022
17/03/2022
22/03/2022
24/03/2022

Recebem
até
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022
29/12/2022

com carteira assinada em 2020.
O do Pasep é devido a servidores
federais, estaduais e municipais
que se encaixam nas regras do
programa. A mudança no PIS/
Pasep, que passou a ter um
calendário de liberações concentradas todas no mesmo ano,
adiou o início dos pagamentos e
trabalhadores que deveriam ter
recebido o dinheiro a partir de
julho de 2021 só terão acesso
neste ano.
Com o valor de até R$
1.212, o abono salarial po-

Indexadores Financeiros

Moedas
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Libra Esterlina

Compra
R$ 5,671
R$ 5,65
R$ 6,425
R$ 7,643

Venda

Var(%)

R$ 5,673
R$ 5,83
R$ 6,426
R$ 7,699

0,7817
0,6908
0,4533
0,6011

Fonte: Infomoney

Investimentos
OURO (BM&F): R$ 327,16
IBOVESPA (SP): 101.945,20 −774,27 (0,75%)

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$ 305,50
R$ 288,50
R$
6,72
R$
6,73
R$
9,90
R$ 157,00
R$ 78,00

*Atualizado: 21/12

Fonte: noticiasagricolas.com.br
Poupança
Janeiro 2022
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01

0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575

Estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS (para
trabalhadores de empresas privadas) ou no Pasep (para
trabalhadores de empresas públicas);
Ter trabalhado formalmente no mínimo 30 dias (seguidos ou
não) no ano de 2020;
Ter recebido, no ano de referência (2020), média mensal de
até dois salários-mínimos;
O empregador precisa ter informado corretamente os dados do
funcionário no Rais (Relatório Anual de Informações Sociais) do
ano-base. Os valores do abono serão pagos aos trabalhadores
identificados com base nas informações prestadas pelo
empregador via Rais ou eSocial.

QUEM NÃO TEM DIREITO
Empregado/a doméstico/a;
Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;
Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;
Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a
jurídica.
derá ser sacado até 29 de dezembro de 2022 por todos os
beneficiários. O abono de 2022
varia de R$ 101 a R$ 1.212
e equivale à quantidade de
meses trabalhados em 2020.
Cada mês trabalhado rende
R$ 101.
Em março de 2021, o Codefat aprovou mudança no
calendário do PIS/Pasep, que
passou a ser anual e não mais
pelo sistema que iniciava os
pagamentos no segundo semestre de um ano e seguia

até o primeiro semestre do
ano seguinte.
Neste ano, só haverá pagamento do abono referente ao
período trabalhado em 2020,
ou seja, não haverá novas
liberações do PIS/Pasep de
anos posteriores.
O abono salarial é diferente
das cotas, que são devidas
a beneficiários que trabalharam entre 1971 e 1988 e
não sacaram os valores, bem
como seus herdeiros, se for
o caso.

Tempo

Cotações
DÓLAR

QUEM TEM DIREITO AO ABONO
Para ter o abono de até um salário-mínimo é preciso:

TR diária (%)
Dia
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01

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.
18°
20°
23°
20°
19°
21°
21°

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

CAMPO GRANDE

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

Umidade relativa do ar
mín.: 34%
máx.: 88%

Cidades

Min

Máx.

Cuiabá

23°

28º

São Paulo

17º

25º

Brasília

18º

24º

Rio de Janeiro

20º

28º

Máx.
31°
34°
35°
35°
32°
33°
33°

Pandemia
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Na reapresentação do Flu,
ontem (10), Luiz Henrique
testou positivo para COVID
e está em isolamento

Pré-temporada 2022 começa com
clubes preocupados com COVID-19
“Grandes” do futebol nacional começam a se reapresentar e já têm pelo menos 23 casos confirmados
UOL/Folhapress
O aumento dos casos de
COVID-19 preocupa os clubes
brasileiros neste início de pré-temporada. Na primeira semana de treinamentos após
as férias de fim de ano, as
principais equipes do país já
apresentaram 22 resultados
positivos para o vírus. Nos
próximos dias, Corinthians,
São Paulo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional
e Atlético-MG se reapresentam aos trabalhos e há o
receio de um surto de contaminações nos atletas.
Dos 12 clubes de maior
torcida do Brasil, Palmeiras,
Santos, Vasco, Botafogo e Cruzeiro iniciaram as atividades
na semana passada. Todos
eles, sem exceção, tiveram
pelo menos um caso positivo
para COVID-19. Por enquanto,

a situação mais grave acontece na Vila Belmiro, com sete
atletas e mais de 40 outros
funcionários do clube infectados pelo vírus.
No Rio, o Vasco apresentou
cinco resultados positivos na
primeira semana da pré-temporada, ainda sem contar o
paraguaio Galarza e o equatoriano Cangá – contaminados
durante o período de férias e
já recuperados da doença. O
Botafogo, que retorna à elite
do Campeonato Brasileiro em
2022, tem o lateral Rafael e
mais três funcionários afastados. Além deles, o presidente Durcesio Mello também
testou positivo e cumpre o
isolamento social.
Na Toca da Raposa, o lateral-esquerdo Rafael Santos,
reintegrado ao Cruzeiro após
passagem pela Ponte Preta, foi
o único caso detectado pelo de-

partamento médico do clube.

Protocolos rígidos e monitoramento

Nesta semana, exceção ao
Atlético-MG que se reapresenta segunda-feira (17), as
outras delegações retornam
aos trabalhos em seus respectivos centros de treinamento e preparam uma série
de protocolos mais rígidos do
que os adotados na temporada
passada para receber atletas,
membros das comissões técnicas e funcionários.

No Fla, Matheuzinho é positivado

O Flamengo, por exemplo,
fez ontem (10) uma bateria de
exames que incluem o teste
rápido, o PCR e sorologia para
detectar a presença do vírus.
A pedido do recém-chegado
Paulo Sousa, a delegação
rubro-negra também passará
por provas cardiológicas para

Em SP, atenção aos equipamentos e teste drive-thru
Na capital paulista,
Corinthians e São Paulo
também se reapresentaram
ontem. Nos últimos
dias, a diretoria do
Timão contratou uma
empresa especializada
para desinfectar todos
os equipamentos do CT
Joaquim Grava antes do

pesquisar possíveis sequelas
deixadas pela COVID.
O elenco principal se reapresentou pela manhã, no
Ninho do Urubu, e o clube
informou que um jogador
testou positivo e ficará em
quarentena. O atleta é o lateral-direito Matheuzinho,

retorno dos jogadores.
O Tricolor do Morumbi
anunciou que realizará
os exames de COVID no
sistema drive-thru.
Por conta da disputa
do Mundial de Clubes, o
Verdão antecipou o início
da pré-temporada, mas
até agora oito nomes do

segundo apurou o ge.
Já o Fluminense receberá
seus jogadores com uma
triagem e adotará as medidas sanitárias cabíveis no
combate à pandemia.
Os gaúchos Grêmio e Internacional retornam, respectivamente, ontem e hoje (11)

elenco tiveram de ser
afastados após testarem
positivo para COVID-19.
Por conta da limitação
de atletas, o técnico
Abel Ferreira precisou
recorrer aos garotos da
Copa São Paulo para
completar as atividades
na Academia de Futebol.

aos trabalhos e farão todos
os testes em suas delegações
antes de dar início aos treinos
de pré-temporada. Além dos
jogadores, todos os funcionários envolvidos com o dia a dia
das atividades nos centros de
treinamentos serão testados e
monitorados.
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Vôlei de praia
Morre jornalista que expôs Fifa e COI
Morreu no sábado (8), aos 78 anos, o jornalista britânico
Andrew Jennings. De acordo com a informação publicada
em sua conta nas redes sociais ontem (10), ele não resistiu
a uma “doença breve e repentina”. Conhecido pelo trabalho
de jornalismo investigativo que revelou escândalos até
então bem escondidos pelas grandes entidades esportivas,
Jennings já era um experiente repórter da BBC quando
iniciou sua trajetória nessa seara, com investigações sobre
o COI (Comitê Olímpico Internacional) no começo dos anos
de 1990. Depois, passaria a se voltar para os desmandos na
Fifa, autoridade máxima do futebol mundial. Ele publicou
livros como “The Lords of the Rings, Power, Money & Drugs
in the Modern Olympics” (1992, sem tradução no Brasil) e
“Jogo Sujo – o Mundo Secreto da Fifa” (2011). (Folhapress)

Jennings falava em ‘limpar’ mundo da bola
O seu trabalho foi um dos pilares para as investigações
contra a Fifa nos últimos anos, como o chamado Fifagate.
Foram protagonistas de suas denúncias cartolas brasileiros
como João Havelange e Ricardo Teixeira. No Brasil,
Jennings foi ouvido pela CPI do Futebol, no Senado Federal.
As ações da polícia da Suíça e do Departamento de Justiça
dos Estados Unidos contra a corrupção no futebol eram
assunto que animavam o jornalista britânico. Após a
primeira prisão dos cartolas da Fifa, em 2015, Jennings
afirmou que, mesmo que eles não ficassem muito tempo
presos, o episódio era uma oportunidade para “limpar” o
mundo da bola de seus problemas mais sujos. (Folhapress)

ABC é ‘atropelado’ e se despede da Copinha
O ABC, de Campo Grande, foi goleado por 5 a 0 pelo
Novorizontino-SP, domingo (9), em Iacanga, pela terceira
rodada de seu grupo na Copa São Paulo de juniores. A
equipe de Mato Grosso do Sul entrou em campo com
chances de classificação, mas tinha de pelo menos vencer
a equipe do interior paulista. Porém, saiu derrotada no
Estádio José Antônio Rossi, e decretou o fim das chances
de manter o futebol do Estado na Copinha. O outro
representante, Aquiduanense, encerraria ontem (10) sua
participação, já sem chances de classificação. O ABC, atual
campeão local, encerrou a participação em terceiro do
Grupo 9, com três pontos, atrás do time de Novo Horizonte,
com nove, e Santa Cruz-PE, com seis. (LS)

Melo é vice-campeão nas duplas do ATP 250
O brasileiro Marcelo Melo alcançou no domingo (9) o vicecampeonato de duplas do ATP 250 de Adelaide (Austrália).
Ao lado do croata Ivan Dodig, o mineiro acabou derrotado
pelos indianos Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan
por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8-6) e 6/1, em 1h21min. “Não
deu para nós hoje aqui. Eles jogaram muito bem. Tivemos
algumas oportunidades no primeiro set, que acabamos não
aproveitando, entre as quais um mini break na frente no tiebreak. Poderia ter sido diferente o jogo, mas, às vezes, vem
para o nosso lado, às vezes não vem. Depois, no segundo,
eles acabaram quebrando em um game atípico, que estava
40/0, devolveram muito bem e os dois também sacaram
muito bem, o que dificultou termos mais chances”, declarou
Marcelo. (Agência Brasil, com assessoria)

Veja na

TV

Às 19h, no ESPN, Flamengo x Bauru, pela NBB
Marcelo Cortes/ CRF

5h

16h45

ESPN2 - ATP 250 (Adelaide 2):
primeira rodada

SporTV - Copa São Paulo Junior:
Ska Brasil-SP x Vasco
FOX Sports - Taça de Portugal:
Leça x Sporting

10h

SporTV2 – Copa São Paulo
Junior: Itapirense x Cruzeiro

13h

ESPN2 - Europeu de Clubes de
Hóquei: Tappara Tampere x RB
Munique (semifinal)

13h45

Bandsports - Euroliga de
Basquete: Fenerbahçe x
Olympiacos

15h45

ESPN - Campeonato Inglês:
Southampton x Brentford
Bandsports - Euroliga de
Basquete: Barcelona x Olimpia
Milano
ESPN BR - Inglês: Everton x
Leicester City

18h30

SporTV – Copa São Paulo Junior:
São Caetano x São Paulo

20h

SporTV2 – Superliga de Vôlei
Feminino: Pinheiros x Praia Clube

20h45

SporTV - Copa São Paulo Junior:
Oeste x Flamengo
ESPN2 - NHL: Colorado
Avalanche x Nashville Predators

23h30

ESPN2 – ATP 250 (Adelaide 2):
segunda rodada

Fonte: Esporte e Mídia

Arthur Mariano começa 2022
com título em etapa na Argentina
Representante de MS vence torneio sul-americano de forma invicta
CSV/Divulgação

Luciano Shakihama
A dupla Arthur Mariano e
Adrielson venceu a segunda
etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, domingo (9), em San Juan (ARG).
Os representantes brasileiros
superaram na decisão os
donos da casa, os irmãos Capogrosso, por 2 sets a 0, com
parciais de 21/13 e 21/17.
Na disputa pelo título do
fim de semana, Adrielson,
campeão mundial Sub-21 em
2017, e Arthur, 24 anos, fizeram valer a experiência
e a técnica sobre a equipe
argentina recém-formada. O
torneio abriu o ranking rumo
aos Jogos Pan-Americanos de
Santiago 2023, e a campanha
de Arthur, paulista de Ilha
Solteira que é filiado por Mato
Grosso do Sul, e Adrielson
(PR), na Argentina teve aproveitamento de 100%.
Nos três dias de disputa,
foram cinco jogos, cinco vitórias e nenhum set perdido.
Depois de terminar a fase
de classificação com 100%,
os brasileiras se garantiram
nas quartas de final de forma
direta. O bronze foi para Aravena/Droguett, do Chile, que
derrotaram por 21/12 e 21/19
Amieva/Bueno, da Argentina.
No feminino, a dupla local
Gallay e Pereyra, que jogou
em Tóquio 2020, comemorou
o ouro ao ganhar por 2 sets a
0, parciais de 21/13 e 21/17,
do time Erika/Poletti, do Paraguai. O terceiro lugar foi para
as chilenas Rivas Zapata/
Chris, que venceram por 2 a
0 (21/16, 21/14) a colombianas
Yuly/Margarita.
As demais duplas brasileiras inscritas nessa etapa

Adrielson e Arthur em
pódio da etapa do
Circuito Sul-Americano

foram Pedro Solberg e Arthur
Lanci, e, entre as mulheres,
as equipes foram Val/Verena
e Josi Alves/Carol Goerl.

Próxima etapa começa sexta-feira

Segundo a CSV (Confederação Sul-Americana de Voleibol), o evento em San Juan,
a 1.126 km de Buenos Aires,
reuniu 16 duplas de 8 países: Bolivia, Brasil, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, entre outros. Como forma

de incentivar a modalidade
na região, a competição inaugurou três novas quadras que
serão mantidas permanentemente para o desenvolvimento
esportivo da localidade.
No Circuito Sul-Americano,
as duplas somam pontos para
o país. A primeira etapa da
temporada 2021/2022 foi disputada no ano passado, em
Santiago, no Chile. George/
André Stein levaram o ouro
e Thâmela/Elize Maia, o

bronze. As próximas etapas
acontecem em Montevidéu, no
Uruguai, entre sexta-feira (14)
e domingo (16); no Chile, de
4 a 6 de fevereiro; em Neuquén, na Argentina, de 11 a 13
de fevereiro; em Mollendo, no
Peru, de 4 a 5 de março; e em
Cochabamba, na Bolívia, de 11
a 13 de março. O torneio final,
que reúne os melhores países
da temporada, está marcado
para Uberlândia (MG), de 13
a 15 de maio.

Tênis

Djokovic publica foto em quadra na Austrália
Horas após ter o cancelamento do seu visto revertido pela Justiça australiana,
ontem (10), Novak Djokovic
publicou uma foto com sua
equipe na Rod Laver Arena,
principal quadra do complexo
de Melbourne Park, onde é
disputado o Australian Open.
“Estou satisfeito e grato por
o juiz ter anulado o cancelamento do meu visto. Apesar
de tudo o que aconteceu, quero
ficar e tentar competir. Eu
continuo focado nisso. Eu voei
até aqui para jogar em um dos
eventos mais importantes que
temos, diante de fãs incríveis”,
escreveu nas redes sociais.
“Por enquanto, não posso
dizer mais nada, mas obrigado
a todos por estarem comigo em
tudo isso e me encorajarem a
permanecer forte”, completou.
Djokovic, 34, obteve uma
vitória judicial nessa segunda
em sua tentativa de permanecer na Austrália mesmo sem
apresentar um comprovante de
vacinação contra a COVID-19.
O juiz federal Anthony
Kelly anulou a decisão do
governo australiano que revogou o visto de entrada do
tenista e determinou a sua
liberação imediata, com a devolução do passaporte. Ele
estava detido em um hotel
de quarentena em Melbourne
desde quinta-feira (6).
Kelly considerou que a detenção do sérvio e o cancelamento do visto não eram
razoáveis dentro das circunstâncias em que ocorreram.
A posição acabou reconhecida pelo governo australiano,

Reprodução/Twitter

Novak Djokovic postou
imagem em quadra
australiana, ontem

que ficará responsável pelos
custos legais do tenista.

‘Novela’ deve continuar

Um advogado do governo,
Christopher Tran, advertiu
que o ministro da Imigração,
Alex Hawke, ainda pode ordenar a expulsão de Djokovic
da Austrália por meio de seus
poderes executivos estabelecidos pela Lei de Migração.
Hawke ainda não se manifestou sobre essa possibilidade. Uma decisão é aguardada para o início desta terça
(11), no horário australiano.
“O ministro está considerando o assunto, e o processo
continua em andamento”,

disse um porta-voz.
Caso ele não interfira no
caso, Djokovic estará liberado
para jogar o Australian Open,
que começa segunda-feira
(17), em busca do seu décimo
título no torneio e do recorde
de 21 troféus de Grand Slam
no circuito masculino.
O tenista, conhecido por ser
cético em relação às vacinas,
não fala publicamente sobre
a sua situação de vacinação
contra a COVID-19, mas confirmou à imigração que não
recebeu nenhum imunizante.
Esse, porém, não era o objeto direto de debate na corte.
O cancelamento do visto foi
anulado porque o atleta não

teria tido tempo suficiente
para falar com os organizadores do Australian Open
e seus advogados durante
o tumultuado processo de
imigração.
Djokovic viajou após receber um documento que o
dispensaria de apresentar um
comprovante de vacinação,
por ter apresentado teste positivo para COVID-19 em dezembro. Essa autorização foi
concedida pela organização
do torneio e pelo governo
do estado de Victoria, mas
o argumento do contágio recente não é considerado válido pelo governo federal para
dispensar a vacina.
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Reino Unido

Venezuela

Em Londres, mil funcionários de hospital
recusam vacinação contra a COVID-19

Oposição vence
eleição para
governador em
berço de Chávez

Obrigatoriedade de imunização entra em vigor dia 1º de abril e acende alerta no Reino Unido
King’s College/Divulgação

Folhapress
O decreto da obrigatoriedade
da vacina contra a Covid para
trabalhadores do sistema público de saúde do Reino Unido,
o NHS, acendeu alerta vermelho
em vários gestores. Com hospitais saturados em razão da alta
de infecções, eles temem perder
parte considerável da mão de
obra com funcionários que não
aceitam receber o imunizante.
O tamanho do problema
fica mais claro à medida que
se aproxima a data em que
a norma entra em vigor – 1º
de abril. Somente o hospital
King’s College, em Londres, por
exemplo, pode perder 1.000 funcionários que não se vacinaram
nem pretendem se vacinar, disse
o professor Clive Kay, chefe do
hospital, em entrevista ao programa Sunday Morning, da rede
britânica BBC, domingo (9).
Kay afirmou que a direção do
hospital trabalha com urgência
para encorajar os funcionários a
se imunizarem, de modo a evitar
a perda de pessoal no momento
em que a capital assiste a um
pico de novos casos em razão
da variante ômicron, altamente
contagiosa. Dos 14 mil trabalhadores do local, 10% ainda não
completaram o esquema vacinal.
A obrigatoriedade da vacinação
para os trabalhadores da saúde
foi anunciada pelo governo do
premiê Boris Johnson em dezembro. Sajid Javid, secretário
de Saúde, disse que a medida
se justificava porque médicos e
enfermeiras têm a responsabilidade de manter seus pacientes
seguros e que estava dando 12
semanas para que todos pudessem ter tempo de tomar as
duas doses do imunizante.
A norma também recebeu
luz verde do Parlamento britânico ainda naquele mês, por
385 votos favoráveis a 100 contrários, mas logo começou a
ser questionada por sindicatos
da área, que alegavam medo
do êxodo profissional que isso
poderia provocar.

Parte dos funcionários do
Hospital King’s College
é contra imunização

Projeta-se que 90% dos
funcionários do NHS tenham
recebido as duas doses da
vacina, mas um contingente
considerável de 103 mil trabalhadores, não. Há hospitais em
que somente 80% do pessoal
completou o esquema de vacinação, diz o governo.

Efeito cascata

A situação virou ponto crítico em razão do efeito cascata
observado: com a alta de casos,
cada vez mais funcionários
ficam doentes e são afastados
do trabalho, o que sobrecarrega ainda mais os hospitais.
O número de trabalhadores
afastados do NHS em razão da
COVID cresceu cerca de 60%
na primeira semana de janeiro,
em relação à semana anterior,
segundo a revista “Nursing
Times”, e o governo chegou a
convocar as Forças Armadas,
que enviaram 200 militares
para ajudar os hospitais nas

próximas três semanas.
O Reino Unido é um dos
países mais afetados pela ômicron e, desde dezembro, tem
registrado recordes consecutivos de novos casos. A média
móvel de infecções nesse sábado (8) foi de 176 mil – o
recorde fora registrado dias
antes, na quarta-feira (5), com
182 mil. O país soma 14,3 milhões de casos desde o início
da pandemia.
Já o número de mortes,
ainda que com leve aumento
nas últimas semanas, não registra a mesma alta da cifra
de infecções – algo assegurado pelo avanço da imunização, segundo os especialistas. Ainda assim, o Reino
Unido ultrapassou a marca
de 150 mil mortos em decorrência da COVID nesse sábado,
tornando-se o sétimo país do
mundo a fazê-lo, depois de
Estados Unidos, Brasil, Índia,
Rússia, México e Peru.

Sudeste Asiático

Nobel da Paz, líder civil de Mianmar
é condenada a mais 4 anos de prisão
Um tribunal controlado
pelos militares que tomaram
o poder em Mianmar sentenciou, ontem (10), a ex-líder
civil Aung San Suu Kyi a
quatro anos de prisão pela
acusação de importação
ilegal de equipamentos de
comunicação.
A nova decisão ocorre
pouco mais de um mês depois
de o mesmo tribunal sentenciar a líder deposta a outros
quatro anos de prisão por
incitação à dissidência e violação de restrições impostas
para conter a COVID-19 – a
sentença foi reduzida, posteriormente, a dois anos.
Assim, a vencedora do
Nobel da Paz pode passar
mais seis anos presa em decorrência do julgamento que
seus advogados, grupos de direitos humanos e lideranças
ocidentais denunciam como
uma farsa.
O julgamento, realizado
em Naypyitaw, capital do
país, ocorreu a portas fechadas, sem observadores independentes. Os advogados
de defesa, única fonte de

informação sobre o processo,
são atualmente objeto de um
mandado de silêncio sob a
alegação de que comentários poderiam desestabilizar
o país.
Suu Kyi, 76 anos, parecia
calma quando o veredito
dessa segunda foi lido, de
acordo com fontes ouvidas em
anonimato por agências de
notícias internacionais. Ela
também responde por outros
nove supostos crimes, como
corrupção, fraude eleitoral e
violação de segredos de Estado. Se condenada por todos
eles, pode pegar mais de cem
anos de prisão.
A líder civil, cujo rosto
estampou cartazes durante
a onda de manifestações que
levaram milhares de mianmarenses às ruas contra o
regime militar, está detida
desde 1º de fevereiro de 2021,
quando as Forças Armadas a
depuseram junto com outros
líderes de seu partido e assumiram o comando do país.
Dois dias após o golpe
de Estado, Suu Kyi recebeu
as acusações formais pelas

quais foi sentenciada ontem.
Segundo os militares, um conjunto de rádios walkie-talkie
e de bloqueadores de sinal foi
localizado na casa da ex-líder
durante uma operação de
busca. Os dispositivos teriam
sido importados ilegalmente e
usados sem permissão.
Mianmar vive um cenário
de múltiplas crises, em que ao
menos 1.400 pessoas foram
mortas, e mais de 10 mil,
feridas durante protestos
contra o regime, de acordo
com a Associação de Assistência a Presos Políticos de
Mianmar. Também há um movimento de forte repressão à
imprensa livre, o que limita
ainda mais a possibilidade de
uma apuração independente
dos acontecimentos no país.
Países ocidentais e organizações de defesa de direitos
humanos têm pedido a libertação da ex-líder mianmarense reiteradamente. A
Anistia Internacional descreveu a decisão da segunda
como “o último ato no julgamento farsesco contra a líder
civil”. (Folhapress)

‘Não fui, nem quero’, disse médico
Quando visitou o hospital
King’s College na última semana, o secretário de Saúde
Sajid Javid foi provocado por
um dos presentes. Ele questionou os funcionários sobre
o que achavam da obrigatoriedade da vacina, até que
um médico contrariou as expectativas da resposta: “Eu
não fui vacinado, nem quero
ser vacinado”.
O funcionário disse que
se recusa a receber o imunizante porque acredita que
tenha imunidade natural,
uma vez que já teve o coronavírus, e pediu que o secretário reconsiderasse a obrigatoriedade da vacina. Javid

tenta ignorar o comentário e
joga a pergunta para outras
pessoas presentes, que não
lhe respondem. Ele, então, se
limita a dizer que respeita a
opinião, mas que o governo
está sendo aconselhado pelos
melhores especialistas da
área. As cenas foram registradas pelo canal Sky News.
O Reino Unido possui mais
de 18 mil pacientes hospitalizados com COVID, sendo que
868 deles precisam de ventilação mecânica, segundo
dados do governo. Até o momento, 82,9% da população
maior de 12 anos recebeu as
duas doses da vacina, e 61,7%
já tomaram a dose de reforço.

A oposição venezuelana
saiu vitoriosa nas eleições
para governador no Estado
de Barinas, berço do ex-presidente Hugo Chávez,
pondo fim a um período de
22 anos em que familiares do
líder bolivariano estiveram à
frente do governo estadual.
A disputa de domingo (9)
foi realizada após a Justiça,
alinhada ao chavismo, anular
o pleito realizado no último
mês de novembro, quando
os resultados indicavam uma
vitória da oposição.
De acordo com a agência
de notícias Associated Press,
os eleitores de Barinas elegeram o candidato Sergio
Garrido, representante da
Mesa Democrátiva Unida
(MUD), partido de oposição
apoiado pelos EUA.
O resultado oficial não
havia sido confirmado pelas
autoridades eleitorais até a
noite de domingo – o vencedor da disputa tampouco
havia se pronunciado.
Por sua vez, o candidato
do Partido Socialista Unido
da Veneuela (PSUV) e chanceler do país, Jorge Arreaza,
reconheceu a derrota. “A informação que recebemos de
nossas estruturas do PSUV
indicam que, ainda que tenhamos aumentado nossos
votos, não conseguimos alcançar o objetivo. Agradeço
de coração à nossa militância heroica. Seguiremos
protegendo o povo barinês
em todos os espaços”, ele
escreveu no Twitter.
A disputa em Barinas
foi marcada pela anulação
do resultado original em
novembro pelo Tribunal
Supremo de Justiça, ligado
ao ditador Nicolás Maduro,
sucessor de Chávez. Na
ocasião, a corte também
decidiu que o candidato
opositor Freddy Superlano, que estava à frente
na apuração, não poderia
concorrer no novo pleito
por ele ser acusado de corrupção. (Folhapress)
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Divulgação/Prefeitura Pará de Minas

Alerta

Chuva rompe
ponte, e prefeitura
evacua moradores
Matheus Rocha
Folhapress

Tem água vertendo
por cima e pelos
lados de barragem
em MG, diz bombeiro

Município recebeu
volume de chuva
acima do normal
em Pará de Minas

Situação crítica é consequência das chuvas fortes que atingem o estado há vários dias
Folhapress
A situação é crítica na barragem hidrelétrica da Usina
do Carioca, na cidade de Pará
de Minas, a 83 km de Belo Horizonte, após as fortes chuvas
no estado. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, “tem
água vertendo por cima e dos
lados” da represa, elevando o
risco de rompimento.
No domingo (9), a prefeitura
local, gestão Elias Diniz (PSD),
emitiu um alerta pedindo a moradores da região que deixem
suas casas em razão do risco
iminente de rompimento da
estrutura, que pertence à empresa Santanense.
Na manhã de ontem (10),
o porta-voz dos bombeiros de
Minas Gerais, Pedro Aihara,
afirmou à CNN que a situação da represa segue preocupante. “A gente tem água
vertendo tanto por cima da
barragem como dos lados.
Em decorrência disso, as
comportas já foram abertas,

mas, mesmo assim, o fluxo
de água é tão intenso que
foi necessária a evacuação
preventiva e emergencial das
comunidades.”
As comunidades afetadas
ficam nas calhas do Rio São
João e do Rio Pará desde o distrito de Carioca até o distrito

caso ocorra qualquer tipo de
problema estrutural e algum
tipo de rompimento.”
Segundo a Defesa Civil estadual, foram evacuadas preventivamente “34 pessoas que
se encontravam em locais de
risco” no domingo. “Outras
32 pessoas estão em comu-

já ter um plano de ação em
casa de rompimento da barragem. “Não [tem ninguém
no caminho da água caso
a represa rompa]. Ontem
[domingo] nós já fizemos o
deslocamento dessas famílias. Porem nós sabemos que
muitos retornam para as suas

As comportas já foram abertas, mas,
mesmo assim, o fluxo de água é tão
intenso que foi necessária a evacuação
preventiva e emergencial das comunidades
Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros de MG

de Pitangui, afirmou o bombeiro. “A situação está sendo
monitorada a todo instante”,
disse. “Existem várias equipes
fazendo a retirada de pessoas
ilhadas, sem acesso, da região
para que a gente possa levar
a população para fora dessa
área da mancha de inundação,

nidades, as quais estão com
acesso dificultado. Os órgãos
envolvidos buscam caminhos
alternativos para acessá-las”,
acrescentou Aihara.

Plano de ação

Também à CNN, o prefeito
da cidade, Elias Diniz, disse

casas”, afirmou. “Estamos
mapeando todos e reiterando
o pedido para que as pessoas
saiam de suas casas.”
No domingo, a prefeitura
divulgou o seguinte aviso:
“Esse é um alerta sério, e nós
pedimos a todos vocês que
repassem esse alerta. É um

Saúde

risco em razão das intensas
chuvas. E, para evitar uma
tragédia maior, estamos fazendo esse alerta”.
Em vídeo compartilhado
pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) de Minas Gerais, um
sargento do Corpo de Bombeiros de Pará de Minas reforçou a orientação para que
os moradores da região deixem
suas casas imediatamente.
Segundo a prefeitura, o
abastecimento de água na cidade “poderá ser prejudicado
em razão das fortes chuvas”.
A concessionária Águas de
Pará de Minas “solicita aos
clientes que usem a água de
forma consciente até que a
situação seja normalizada”.
O município informou
ainda que o ponto de apoio
em Carioca, no posto de saúde
e no salão ao lado da igreja,
já está funcionando: “O objetivo é receber as famílias dos
moradores das imediações da
barragem que não têm para
onde ir”, disse, em nota.

A forte chuva que atinge
Minas Gerais fez com que o
Rio Piracicaba inundasse no
domingo (9), alagando a cidade
de Nova Era, a 140 km de Belo
Horizonte.
Por causa da força da
água, uma ponte não resistiu
e acabou se rompendo. A prefeitura da cidade diz que o rio
continua cheio e que ainda há
risco de inundações e deslizamentos de terra.
“Reforçamos o pedido para
a população ribeirinha que
continuem evacuados de suas
residências e, caso necessário,
procurem um ponto de apoio
da Defesa Civil de Nova Era
ou a casa de algum familiar/
conhecido que estejam em segurança. A Defesa Civil de Nova
Era está, continuamente, se
empenhando para atender e
amparar todos os atingidos”,
diz comunicado do município.
A Defesa Civil de Minas
Gerais contabiliza desde outubro 138 cidades em situação
de emergência em razão das
chuvas que atingem o estado.

Sucessão de eventos

No sábado (8), o Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais
confirmou o transbordamento
de uma pequena estrutura
ligada a uma barragem em
Nova Lima, na região de Belo
Horizonte (MG).
Em um primeiro momento,
foi cogitado o rompimento da
barragem da mina de Pau
Branco, o que foi refutado
pelo porta-voz da corporação,
tenente Pedro Aihara.
No mesmo dia, parte de
um cânion caiu sobre lanchas
que passeavam pelo lago de
Furnas, em Capitólio (MG),
deixando 10 pessoas mortas.
Todas as vítimas estavam
na lancha Jesus. Era um grupo
de nove amigos – quatro da
mesma família –, além do piloto
Rodrigo Alves dos Anjos, 40.
Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto
Médico-Legal) de Passos, na
mesma região de Capitólio,
onde as famílias das vítimas
se encontravam aguardando a
liberação para enterro.

Discussão

‘Flurona’ pode causar quadros respiratórios mais graves? Projeto de lei quer proibir
venda e distribuição de
sacolas plásticas em SP
Samuel Fernandes
Folhapress

Casos de “flurona”, como
ficou conhecida a coinfecção
de COVID-19 e influenza, já
foram registrados em algumas
partes do país. Os diagnósticos
surgem em um momento em
que o Brasil enfrenta uma
forte onda de quadros gripais
severos que já lotam hospitais
em algumas cidades.
A reportagem conversou
com alguns especialistas para
entender se existe alguma peculiaridade em casos de uma
pessoa que é infectada por
dois vírus e quais os efeitos
que a dupla infecção por
COVID-19 e influenza pode
ter em um paciente.
O primeiro ponto é que
uma dupla infecção causada
por vírus é comum, explica
Fernando Spilki, virologista e
coordenador da Rede Corona-ômica BR-MCTI, um projeto
de laboratórios que sequencia
os genomas de amostras do
Sars-CoV-2 no Brasil.
“Quando você vai estudar
fora de um período de pandemia [...], você encontra
um percentual muito alto de
coinfecção [entre diferentes
vírus]”, afirma.
Spilki detalha que, em 2020,

primeiro ano da pandemia,
já tinham sido detectados
casos de coinfecção entre
Sars-CoV-2 e H1N1. Esses
diagnósticos eram mais raros
porque havia pouca circulação de influenza no Brasil.
No entanto, o cenário mudou.
“Agora, a tempestade perfeita está formada: você tem
muitas infecções por H3N2,
especialmente por essa cepa
Darwin que é responsável por
esse surto atual no Brasil, e
por outro lado você tem [...]
uma onda se formando com
ômicron. Então vai dar muita
chance para que as pessoas
se coinfectem com esses dois
[patógenos]”, diz.
Mesmo com esse cenário,
Spilki afirma que não existem
indicações que um diagnóstico positivo de gripe e COVID
possa acarretar situações mais
graves nos pacientes.
“A gente inclusive vê casos
de coinfecção em pessoas com
doença leve, então não é o fato
de ter a coinfecção [que necessariamente indica a severidade
da doença]”, afirma.
É a mesma visão de Cristina Bonorino, imunologista e
professora da UFCSPA (Universidade Federal de Ciência
da Saúde de Porto Alegre).
“Parece ser uma coisa intui-

tiva dizer que, se tem mais de
um vírus ao mesmo tempo, vai
ficar pior, mas na verdade não
é isso que acontece, depende
muito da pessoa, da idade, das
comorbidades”, afirma.

Risco aumentado

Para o caso de coinfecções
com Sars-CoV-2, Bonorino
explica que “nenhum [estudo] mostra um risco aumentado”, mas ela também
ressalta a necessidade de
continuar monitorando a situação, já que o coronavírus
ainda é muito novo.
Ela também diz que os casos
de coinfecção agora estão
sendo mais relatados porque
as medidas sanitárias estão
sendo relaxadas, o que não
tinha acontecido em larga escala anteriormente.
“A gente teve uma queda
nos casos de influenza no
ano passado por causa do
distanciamento e por causa
das máscaras, que inibem
a circulação de todos os
vírus. No que as restrições
começaram a afrouxar, começaram os pequenos surtos
de outros vírus e agora está
tendo de gripe”, afirma.
Aspecto parecido é apontado por Maurício Nogueira,
professor da Faculdade de Me-

dicina de São José do Rio Preto.
Ele diz que a maior circulação
de diversos vírus pelo país é
“reflexo da total liberalização
que a gente fez depois de dois
anos parados”.

Redução significativa

Um levantamento feito
com mais de 2.400 amostras
de testes RT-PCR especiais
identificou uma prevalência
média de 92% da nova variante nos positivados a
COVID-19 no Brasil.
Dados
preliminares
também já indicam que o esquema vacinal de duas doses
ou dose única tem redução
significativa de anticorpos
neutralizantes contra a ômicron. Mesmo assim, os imunizantes ainda são de extrema
importância para evitar casos
graves da doença, como hospitalizações e mortes.
Para Nogueira, inclusive,
a transmissão exacerbada
da ômicron e a vacinação
defeituosa de crianças são
os grandes problemas sanitários brasileiros que
precisam ser enfrentados.
“A ômicron, a alta taxa de
transmissão e o atraso para
vacinar crianças: esses são
problemas que a gente tem
de discutir”, conclui.

Mariana Zylberkan
Folhapress

Projeto de lei que tramita
na Câmara Municipal de São
Paulo quer proibir a venda e
distribuição de sacolas plásticas
em estabelecimentos comerciais
na capital paulista.
Aprovado em primeira votação, o texto ainda vai ser analisado em audiências públicas e,
se aprovado em segundo turno,
tem previsão de entrar em vigor
a partir do segundo semestre de
2022. De acordo com o vereador
Xexéu Tripoli (PSDB), autor do
projeto, a intenção é levá-lo à
votação em plenário a partir de
abril. Caso aprovado, o texto
prevê um período de adaptação
às novas regras.
“Atualmente, está em vigor
uma regulamentação de 2011,
que foi mal feita porque se acreditou que as sacolas seriam
recicladas, mas de lá para cá só
aumentou o descarte de plástico
na cidade”, diz o parlamentar
sobre o projeto de lei que passou
a exigir o fornecimento de embalagens biodegradáveis ou de
papel no comércio. Na época,

São Paulo foi a segunda capital
brasileira a extinguir a distribuição das sacolas plásticas e
exigir versões biodegradáveis,
após Belo Horizonte (MG).
A mudança, porém, foi envolta em polêmicas. A Apas
(Associação Paulista de Supermercados) e três redes de supermercados (Carrefour, Pão de
Açúcar e Sonda) entraram com
recurso no TJ-SP (Tribunal de
Justiça de São Paulo) e conseguiram liminar que barrou a exigência de distribuir os itens nas
lojas. A cobrança pelas sacolas
passou a valer em setembro de
2012, após decisão da Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que isentou os
estabelecimentos de fornecer os
sacos gratuitamente e fixou um
valor por unidade.
De acordo com Felipe Seffrin,
coordenador de comunicação do
Instituto Akatu, as atuais sacolas plásticas têm apenas 51%
de sua composição de material
biodegradável, e os outros 49%
vêm de derivados do petróleo.
“O uso indiscriminado causa
impacto na crise climática”, diz.
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Kodi
Smit-McPhee

‘Ataque dos Cães’, ‘Amor, Sublime Amor’ e
‘Succession’ foram destaque na premiação

Rachel Zegler

Méri Oliveira
Os filmes “Ataque dos Cães”, “Amor,
Sublime Amor” e a série “Succession”,
da HBO, foram os grandes campeões
na premiação do Globo de Ouro, na
noite de domingo (9), numa edição
marcada por controvérsias.
Além de todos os problemas, medos
e receios, sem contar a incerteza e
os riscos correntes da pandemia, a
premiação, uma das mais importantes
de Hollywood, teve um 2021 repleto
de boicotes e polêmica por falta de
representatividade na Associação de
Imprensa Estrangeira de Hollywood.
Com isso, não houve transmissão
ao vivo, nem tapete vermelho ou
celebridades – que recusaram o
convite para estar presentes. Os
prêmios foram sendo anunciados no
site da organização.

Premiados

O filme “Ataque dos Cães”
ganhou a estatueta de melhor filme
dramático, mostrando o retrato de
um Oeste decadente e voltado a
esmiuçar as crises particulares de
seus personagens. O destaque para
a linguagem cinematográfica também
foi dado a Jane Campion, diretora
do filme, premiada pela sua estética
cheia de sutilezas.
Já o jovem Kodi Smit-McPhee levou
o prêmio de melhor ator coadjuvante
por seu papel no longa, somando três
Globos para o drama. Seu personagem

Ataque dos Cães
é um dos mais ambíguos e misteriosos
do filme.
“Amor, Sublime Amor”, de Steven
Spielberg, remake do clássico longa
de 1961, levou o prêmio de melhor
filme musical. As outras duas
estatuetas para o longa foram para
a jovem Rachel Zegler, de 20 anos e
de ascendência latina, que ganhou
como melhor atriz em filme musical,
e para a atriz negra Ariana DeBose,
como coadjuvante.
O ator Andrew Garfield, bastante
conhecido por ter encarnado o HomemAranha em uma das franquias, foi um

Fotos: Reprodução

Encanto

Amor ,Sublime Amor

Succession

Andrew
Garfield
dos destaques como melhor ator de
musical por “Tick, Tick... Boom!”,
dirigido por Lin-Manuel Miranda, em
que ele vive um compositor de peças
musicais.
Will Smith, favorito para as
categorias de atuação dessa
temporada, em compensação, levou
a estatueta de melhor ator em filme
dramático por “King Richard: Criando
Campeãs”, no qual interpreta o pai
das famosas tenistas Venus e Serena
Williams. O destaque também pode
ser um bom indício de suas chances
de levar o Oscar.
Nicole Kidman arrebatou seu
quinto prêmio de melhor atriz em filme
dramático ao viver a adorada estrela
da televisão americana Lucille Ball no
filme “Being the Ricardos”, lançado
pela Amazon Prime Video, e que teve
recepção morna. A premiação de
Kidman foi um desencanto para os
fãs de Lady Gaga, que concorria por
“Casa Gucci”.
Aposta segura entre as séries
dramáticas, “Succession”, da HBO,
foi considerada a melhor, assim como
Jeremy Strong foi considerado o
melhor ator por seu papel na trama.
A série também levou o prêmio de
melhor atriz coadjuvante com Sarah
Snook, indicada pela primeira vez
ao Globo.
Por sua vez, “Ted Lasso”, do Apple
TV+, ganhou seu primeiro prêmio
da noite com Jason Sudeikis como
melhor ator em série de comédia. Mas
foi “Hacks” quem venceu o prêmio de
melhor série de comédia, bem como
Jean Smart recebeu a estatueta de
melhor atriz na categoria por seu
papel na série.
O vencedor da estatueta de ator
coadjuvante foi Oh Yeong-su, que faz
o personagem idoso de “Round 6”,
série sul-coreana que se tornou a
mais vista da Netflix no ano passado.
Michaela Jaé (Mj) Rodriguez foi
considerada a melhor atriz em série
dramática por “Pose”, em que vive
uma personagem que abriga jovens
LGBTQIA+ que foram expulsas de
suas casas. Ela se tornou a primeira
atriz trans a ganhar um Globo de
Ouro.
“Drive My Car”, do japonês Ryusuke
Hamaguchi, levou a estatueta de
melhor filme em língua estrangeira,
celebrando o favoritismo do diretor
que também está na corrida ao Oscar.
Enquanto isso, “Encanto”, da
Disney, que já era a animação favorita à
categoria, também foi premiada como
a melhor. É uma vitória que também
destaca a diversidade, considerando

que a trama protagonizada pela
família Madrigal se passa em uma
Colômbia repleta de realismo mágico.
O prêmio de melhor roteiro foi
para Kenneth Branagh, por “Belfast”,
que conta a história de um menino
que vive com sua família em meio às
turbulências do fim dos anos 1960
que sacudiram a capital da Irlanda
do Norte.
Seis anos após “Birdman”,
Michael Keaton recebe um novo
Globo de Ouro, desta vez como ator
em minissérie, por “Dopesick”.
Kate Winslet ganhou como atriz em
minissérie por “Mare of Easttown”,
elogiada por retratar uma detetive
em uma pequena cidade americana.
Mas foi “The Underground Railroad”
o título considerado o melhor desta
categoria.
O som impactante de Hans Zimmer
em “Duna” levou a melhor entre as
trilhas sonoras – é a terceira vez que
ele leva o prêmio. As outras foram por
“Rei Leão”, de 1995, e “Gladiador”,
de 2000.
De “No Time to Die”, filme mais
recente da franquia “007” com Daniel
Craig, “Sem Tempo para Morrer”,
ganhou destaque como canção
original, com a voz soturna de Billie
Eilish desbancando o ritmo chiclete
de “Encanto”.
Ainda que com sua importância
abalada, o evento ilumina alguns dos
títulos mais badalados da temporada
do cinema, além de coroar as séries
que marcaram o ano – ao menos
para o gosto do público. “Não Olhe
para Cima”, de Adam McKay, porém,
dominou as redes sociais com memes
no fim de 2021, mas não ganhou
prêmio algum.

Fiasco?

Sem a pompa e o glamour
costumeiros, o anúncio dos
vencedores ficou restrito ao site e a
redes sociais da premiação. Cada um
dos prêmios foi revelado por membros
da associação e de organizações
relacionadas ao seu lado filantrópico.
Esta, aliás, foi a faceta que o evento
destacou na véspera e durante a
cerimônia, divulgando valores e
ações destinadas a instituições sem
fins lucrativos.
Em uma tentativa de salvar a
imagem do Globo de Ouro de alguma
forma, a atriz Jamie Lee Curtis foi a
única pessoa da classe artística que
se manifestou a favor da associação.
“Tenho orgulho de estar associada
a eles neste empreendimento”,
afirmou.

Caitríona Balfe

Jessica
Chastain

Kenneth
Branagh

Mahershala Ali
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Carnaval 2022
Raquel Ovelar

Pelo aumento de casos
de COVID, blocos e
cordões cancelam
‘esquenta’ em CG
Cordão Valu chegou a realizar um evento no último
sábado, mas cancelou os próximos até fevereiro
Méri Oliveira
A última semana foi decisiva para cancelamentos
de eventos carnavalescos, ou
para reavaliar a possibilidade
de cancelamento, diante do
aumento dos casos de COVID19, influenza H3N2 e, ainda, a
possibilidade de aparecimento
da flurona – nova doença originada da junção da COVID com
a influenza – em MS.
Já na semana passada, o
secretário de Estado de Saúde,
Geraldo Resende, afirmou ser
necessário cautela em relação
a eventos carnavalescos. “Eu
acho equívoco. Campo Grande
hoje teve um número de casos
extremamente alto de COVID,
estamos enfrentando um
surto de influenza, e qualquer
evento que leve a aglomerações vai propiciar a propagação do vírus da influenza
e dos vírus da COVID. Então,

acho extremamente grave e
chamo à atenção para que
todos fiquem alerta, porque
certamente nós vamos ter
novas ondas de COVID-19, a
persistir esse total aleamento
da população quanto a essas
duas doenças que estamos
vivenciando neste momento.”
No sábado (8), o Cordão
Valu chegou a realizar o primeiro evento de “esquenta”,
previsto desde o ano passado.
Entretanto, com a virada de situação em favor dos vírus que
têm circulado, o Cordão achou
melhor suspender todos os
demais eventos previstos para
janeiro e fevereiro, e emitiu
nota explicando a situação.

Notas

De acordo com a nota, os
eventos foram suspensos em
virtude do aumento de casos de
COVID-19 e de H3N2 em Campo
Grande, pois o momento é deli-

cado e o que de fato importa é
a vida das pessoas, bem como
o cumprimento de todas as regras sanitárias e a vacinação.
Para o “esquenta” realizado
no último sábado, a explicação
foi a de que o evento já estava
com ingressos vendidos e atrações pagas desde novembro
do ano passado. Com a decisão de suspender os festejos
marcados para os dias 15 de
janeiro e 5, 11 e 19 de fevereiro, os desdobramentos serão
acompanhados pela parceria
Cordão Valu-Esquenta Corumbaense que, posteriormente,
vai decidir por retomá-los ou
não.
Já o evento “Farofa Capivara”, do bloco Capivara Blasé,
previsto também para sábado
passado, foi cancelado. Em
nota emitida, a explicação foi
a de que, após monitorar o
aumento dos casos de gripe,
a organização entendeu que

seria necessário cumprir quarentena de alguns dias no circuito de eventos, e pediu a
compreensão dos foliões, além
da união pela saúde.
Assim como o Cordão Valu-Esquenta Corumbaense, a Capivara Blasé também menciona
os cuidados necessários e a
necessidade de se vacinar.

Números

Embora muitos achem
exagero, a preocupação em
torno dos novos números da
COVID-19 e o avanço da influenza H3N2 é bem plausível,

haja vista que voltamos a índices de contaminação e internacão que não eram registrados há meses, e de forma
bem repentina: um “boom”
após as festas de fim de ano.
De acordo com o boletim
epidemiológico da Secretaria
de Estado de Saúde, no último
domingo (9) foram registrados
573 novos casos confirmados
de COVID-19 e 174 casos de
influenza, com hospitalizações notificadas atualmente
no Estado. Apesar do alto número de contágio para COVID,
nenhum óbito foi registrado

ontem. Em compensação, mais
duas mortes foram registradas
por influenza, totalizando 12
mortes até o fim de domingo.
O município com maior
número de casos de COVID
é Campo Grande, com mais
115 novos casos confirmados,
seguido por Bonito, com 83,
e Maracaju, com 75. Já para
a influenza, São Gabriel do
Oeste lidera o ranking de infectados, com dois novos casos
registrados, totalizando sete,
seguido por Fátima do Sul e
Nova Andradina, com um novo
caso cada.

Homenagem

Streaming

Turma da Mônica prova que o céu
não é limite para as Donas da Rua

Zendaya alerta fãs antes
de estreia da segunda
temporada de ‘Euphoria’

Fotos: Reprodução

ções baseado em satélite para
melhorar a saúde na África
Ocidental e consultoria na concepção e implementação de sistemas de geração de energia
solar térmica para países em
desenvolvimento.
O projeto Donas da Rua,
criado por Mônica Sousa, diretora-executiva da MSP, retrata
e destaca nomes que fizeram
a diferença nas áreas em que
atuam, seja nas artes, ciências,
esportes ou literatura. “Por
meio de homenagens que evidenciam conquistas de grandes
mulheres buscamos incentivar
outras meninas a seguirem seus
sonhos e mostrar que é possível
chegarem a todos os lugares
que queiram, inclusive os que
estão além do nosso planeta!”,
destaca a executiva.
Criado em 2016, o Donas
da Rua tem como um de seus
objetivos trazer visibilidade às
mulheres notáveis para que se
tornem exemplo e conscientizem outras meninas e mulheres de que todas são capazes
de marcar a história da huma-

Após uma espera de três
anos, o primeiro episódio da
segunda temporada de “Euphoria” está disponível no
HBO Max. E algumas horas
antes da estreia, a atriz
protagonista da série, Zendaya, 25, resolveu alertar
os seus 121 milhões seguidores no Instagram sobre
os possíveis gatilhos que
a série pode despertar em
algumas pessoas.
“Um lembrete para hoje à
noite”, escreveu na legenda
de uma foto que trazia um
retrato seu e o print de
um pequeno texto. “Eu sei
que já falei isso antes, mas
quero reforçar para todos
que ‘Euphoria’ é para um
público adulto. Essa temporada, talvez ainda mais
do que a anterior, é profundamente emocional e lida
com assuntos que podem
ser gatilhos ou difíceis de
assistir”, escreveu.
A atriz, que ganhou um
Emmy de melhor atriz por
sua performance na série
como a protagonista Rue,

nidade. Essa proposta da MSP
demonstra seu compromisso
como signatária dos Princípios
de Empoderamento das Mulheres, plataforma da ONU Mulheres e Pacto Global.
Mae e todas as outras homenageadas eternizadas com o
visual das personagens icônicas
do Bairro do Limoeiro podem
ser conferidas no link: https://
turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/ddr-da-historia.php

Sobre a Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções é uma das maiores empresas de entretenimento do
Brasil, responsável por uma das
marcas mais admiradas do país,
a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas
com a mais alta tecnologia,
alinhando educação, cultura e
entretenimento. A empresa é
signatária dos princípios de
empoderamento das mulheres,
plataforma da ONU Mulheres e
Pacto Global. No licenciamento,
trabalha com 200 empresas que

Folhapress

enfatizou a importância de
respeitar os limites para
cuidar da saúde mental.
“Por favor, só assista se você
se sentir confortável. Cuide-se e saiba que, de qualquer
forma, você ainda é amado
e eu ainda me sinto apoiada
por você”, concluiu.
A série é indicada para
maiores de 18 anos e trata
de temas como dependência
química, relacionamentos
abusivos e violência de gênero. lém de ser uma das
maiores musas de sua geração, Zendaya fez história
como a mulher mais jovem
a vencer o Emmy de melhor
atriz dramática. E tal aclamação crítica surgiu com
Euphoria, série da HBO que
surpreendeu a todos com
uma visão singular sobre
os dramas da adolescência
– citando temas como sexo,
vícios e depressão. O show
também conquistou um público fiel, que fica fazendo
mil teorias sobre cada
episódio, e também surta
quando acontecem coisas
como uma fanfic de One Direction, sempre inovando.
Divulgação

Para celebrar a data que
surgiu em homenagem à
Missão Centenário, realizada
pela Agência Espacial Brasileira em 9 de janeiro de
2006, a Turma da Mônica, por
meio do projeto Donas da Rua,
consagra a primeira mulher
negra a ultrapassar a atmosfera do planeta Terra. Representada por Milena, Mae
Jemison entra para o hall de
mulheres que se destacaram
em sua carreira e marcaram a
história da humanidade.
A doutora Mae Jemison
nasceu em Decatur, Alabama,
e foi criada em Chicago, Illinois. O interesse pela ciência
começou cedo. Com o incentivo
de seu tio, ela desenvolveu sua
curiosidade sobre Astronomia,
Antropologia e Arqueologia.
Aos 16 anos ganhou uma bolsa
de estudos para a Universidade
de Stanford e se formou em Engenharia Química em 1977. Ela
também recebeu seu diploma
em Medicina da Universidade
de Cornell em 1981.
Mae resolveu fazer cursos
de engenharia e se candidatou
ao programa de astronautas
da Nasa, sendo aceita como
um dos 15 aprovados, entre
2.000 candidatos, em 1987. Ela
completou seu treinamento em
1988 e serviu como especialista
em missões no ônibus espacial
Endeavour em 1992, sendo a
primeira astronauta negra a se
arriscar e ultrapassar as barreiras da atmosfera da Terra.
Em 1993, ela fundou a Jemison Group Inc., sua empresa
privada que visa pesquisar, desenvolver e implementar tecnologias avançadas adequadas
ao contexto social, político, cultural e econômico do indivíduo,
especialmente para o mundo
em desenvolvimento. Ao unir
seus interesses no espaço e na
saúde, os projetos incluíram
um sistema de telecomunica-

utilizam seus personagens em
mais de 4 mil itens. A presença
da marca na plataforma YouTube já passou de 17 bilhões de
views, sendo a maior audiência
para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para
essa plataforma; além de engajamento e interações orgânicos
com os fãs em mídias sociais.
Na área editorial, possui um dos
maiores estúdios do setor no
mundo, com 450 títulos de livros
e mais de 1,2 bilhão de revistas
vendidas, ambos responsáveis
pela alfabetização informal de
milhões de brasileiros.
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Centro Cultural José Octávio Guizzo
passa por grande reforma em 2022
Méri Oliveira
O Centro Cultural José Octávio Guizzo foi fundado em 11
de outubro de 1984, por meio
de um decreto assinado pelo
então governador Wilson Barbosa Martins, e abriga salas
que receberam nomes de artistas da terra: Teatro Aracy
Balabanian; Sala Conceição
Ferreira, Galeria Ignez Corrêa
da Costa, Sala Rubens Corrêa
e Galeria Wega Nery.
Ao longo dos anos, abrigou
a sede da Biblioteca Estadual
Isaias Paim, bem como da pinacoteca e filmoteca estaduais.
O nome escolhido para o
centro foi o do historiador
e estudioso da cultura regional José Octávio Guizzo,
que também foi cineasta, produtor musical e presidente da
Fundação de Cultura de Mato
Grosso do Sul, e que em muito
contribuiu para a cultura do
Estado.
A reforma pela qual o
prédio deve passar neste ano
não é a primeira de grandes
proporções. Em 1989, em
uma reforma de ampliação,
foi construído o Teatro Aracy
Balabanian, que desde então
abrigou grandes e relevantes
espetáculos e eventos.

O local onde o prédio está
construído também é de grande
importância, tendo sido instalada ali, em 1919, logo após a
chegada da ferrovia a Campo
Grande, a primeira usina hidrelétrica de Campo Grande
e, posteriormente, nos anos
1960, o Fórum da Comarca de
Campo Grande.
Àquela época, onde hoje é
o Teatro Aracy Balabanian,
eram realizadas as sessões
do Tribunal do Júri, ou seja, a
importância histórica daquele
local é enorme, não apenas
para a cultura.
Agora, em 2022, prestes a
completar 40 anos em 2024, o
prédio deve passar por mais
uma reforma, com o objetivo
de transformar as intalações,
a fim de oferecer aos artistas
sul-mato-grossenses, melhores
e mais adequadas condições de
uso do Centro Cultural e tudo
o que ele oferece.
A fachada do prédio não
deve sofrer grandes alterações, no hall de entrada, as
esquadrias originais devem
ser restauradas e mantidas, e
a iluminação deve ser completamente modernizada. “Tudo
o que é original vai ser mantido, as esquadrias a gente
vai recuperar tudo”, explica

Divulgação

Obras previstas incluem restauração,
ampliação e melhora das condições
de acessibilidade das instalações

a arquiteta da Fundação de
Cultura, Cláudia La Picirelli
de Arruda.
Já o teatro deve ser todo
renovado, com ajustes na
acústica e na iluminação, ampliação para mudança dos
camarins e ajustes de acessibilidade, com a mudança
do elevador de lugar. Também
pensando nisso, os camarins,
que hoje ficam acima do palco
do teatro, serão transferidos
para baixo, a fim de facilitar
o acesso.

Celebridades

A parte elétrica também
deve ser trocada e modernizada, e a escadaria externa
deve ganhar cobertura. O
urdimento do teatro também
deve ser ampliado, a fim de
melhorar a montagem de cenários para espetáculos que ali
venham a ser apresentados.
“O teatro aqui é a cereja
do bolo. É o grande X de toda
a reforma. A modernização
é geral, nós vamos trabalhar
muito aqui”, afirma Cláudia,
que também é responsável por

todas as obras, restaurações
e projetos.
A Sala Rubens Corrêa deve
ganhar um tablado e melhoria
nas instalações, além de ganhar um camarim, bem como
a sala de ensaio, que deverá
ser renovada. Todo o piso
do CCJOG será trocado, e o
centro deve ganhar, ainda,
uma sala de ballet e uma sala
de ensaio.
Os fundos do Centro Cultural devem ganhar paisagismo, assim como a frente

do prédio, com a troca do calçamento, além da restauração
da fachada. “Eu quero que
uma pessoa bem carinhosa
pegue essa obra, porque tem
de olhar com muito carinho,
tem de tratar com muito carinho essa edificação”, pontua
a arquiteta da FCMS.
As obras devem ter início
assim que o processo licitatório for concluído e a previsão
é de que a inauguração seja
realizada já no fim de 2022,
possivelmente em dezembro.

Literatura

Presença paterna é tema do
‘Parceiro para a vida’, diz
livro “Tatúlio em – tá tudo bem
Larissa Manoela sobre Rafa
Vitti, par romântico em novela agora” lançado pelo Instagram
Reprodução

e essa troca só vai agregando
e construindo relações lindas,
para além do que estamos vivendo aqui. Virou um parceiro
para a vida.”
Aos 21 anos, a atriz é veterana e estreante ao mesmo
tempo. Ela começou ainda
criança, fazendo comerciais, e
se destacou no SBT como a
Maria Joaquina de “Carrossel”
(2012-2013). Apesar de muito
ter se falado sobre essa ser a
estreia dela na Globo, ela lembra
que fez uma participação em
“Dalva e Herivelto” (2010), na
pele da protagonista – depois
vivida por Adriana Esteves – em
versão infantil.
“Apesar de ser muito jovem e
de ter muito o que aprender, carrego trabalhos muito incríveis,
dá orgulho olhar para trás e ver
tudo o que já vivi com tão pouca
idade”, avalia. Mesmo assim,
ela diz ainda se emocionar e se
arrepiar quando chega aos Estúdios Globo, no Rio. “Era uma
vontade que eu tinha”, confessa.
A atriz também está encantada pelo universo da novela,
que se passa nos anos de 1930 e
1940. “Fiz muitas novelas infantojuvenis e nesse universo mais
high school, então estou saindo
desse universo mais próximo do

que eu vivi”, comenta. “Tinha
muita vontade de fazer uma
novela de época, mas não sabia
que ia ser presenteada com uma
história tão interessante.”
Ela diz ter ficado surpresa
com as características das personagens. “São meninas à frente
do seu tempo”, avalia, indicando
que a mãe delas, vivida por
Malu Galli, é quem as impulsiona. “São meninas que têm
essa grande referência dentro
de casa, que têm o desejo de
sair um pouco dessa zona de
conforto”, adianta.
Larissa conta que, no entanto, cada uma tem suas especificidades. “Elas são muito
fortes, decididas e especiais,
mas cada uma vai para o seu
foco de vida”, detalha. “Eu já fui
muito Elisa e hoje vivo um pouco
de Isadora”, brinca.
“Elisa é a paixão da vida do
pai [interpretado por Antônio
Calloni], tem tudo o que ela deseja, mas o que ela mais deseja é
poder ser livre e voar, quer viver
essa paixão, é intensa, sonha”,
diz. Em contrapartida, Isadora
cresce com a sombra da morte
trágica da irmã e tem mais medo
de se entregar. “Ela cresceu com
essa dor, acaba não acreditando
tanto nesse amor”, finaliza.

Marcelo Rezende
Na correria da vida, quem
não deixa de cumprir algumas tarefas do dia a dia?
O problema é quando não
percebemos que estamos
deixando passar momentos
importantes da vida dos filhos. Esse é o tema que movimenta o livro “Tatúlio em – tá
tudo bem agora”, dos autores
Renato Oliveira e Marcelo
Correia.
O novo título da editora
Colli Books fala sobre conexão familiar. “Tatúlio é um
personagem que nos convida, com sua simplicidade
e talento, a participarmos
mais ativamente da vida dos
nossos filhos. Ele guarda um
segredo em seu coração, e
quando decide contar à sua
família, outras prioridades
dos pais impedem que ele
fale. Seria necessário algo
para sacudir aquela toca”,
conta Renato.
O livro é uma parceria inédita entre Renato e Marcelo,
dois papais que não se acomodam e cuidam ativamente
da vida de suas filhas. Juntos,
uniram seu talento de criação
e contação de histórias, e
também os dons musicais,
para promoverem um projeto
multiplataforma, composto
por um livro, um audiobook
e uma música, contemplando
o universo lúdico que envolve
as crianças e os livros.

Lançamento pelo Instagram

“Tatúlio” será lançado em
uma live no Instagram, na
próxima quinta-feira, dia 13
de janeiro, às 19 horas. O encontro virtual será mediado
pelos próprios autores, com

Divulgação

Larissa Manoela, 21, é só
alegria com a proximidade da
estreia de “Além da Ilusão”, novela que ocupará a faixa das 18h
da Globo a partir de 7 de fevereiro. A atriz, que recentemente
também emplacou “Lulli” como
o filme em língua não inglesa
mais visto da Netflix, diz que
vive sua melhor fase.
“Estou muito feliz”, repete
diversas vezes em bate-papo
por videoconferência com a imprensa para promover a novela.
“[Meus fãs] sabem que eu estou
emanando isso.”
Na trama, ela vai interpretar
duas irmãs, Elisa, que morre
na primeira fase, e Isadora,
que anos depois se torna muito
parecida com a primeira. Ambas
se encantarão por Davi, interpretado por Rafael Vitti.
Para a atriz, o principal tema
da novela é o amor. “A gente
traz como tema principal esse
sentimento verdadeiro, que
pulsa”, comenta. “É um amor
à primeira vista, uma coisa que
pouco se vê hoje, na nossa geração, mas que é uma coisa que
a gente quer resgatar: aquele
amor que falta o ar e causa
borboletas no estômago.”
Ela comemora que o parceiro de cena seja tão aberto
e disponível para a troca. “Nos
primeiros encontros virtuais, a
gente vai criando uma relação
e, quando chega no presencial,
aquilo vai somando a todas as
sensações e emoções.”
“A gente veio totalmente entregue para poder viver essas
histórias e construir esses personagens”, afirma. “Fiquei feliz
de ter um parceiro como o Rafa,
que tem uma vontade enorme
de viver nesses personagens.
Pudemos trocar muito entre nós

a participação de convidados
especiais. Para acompanhar,
basta acessar o Instagram
pelo perfil @omarcelocorreia
ou @contatoria no dia e horário marcados.

Conheça os autores

Renato Oliveira é contador
de histórias e músico. É pai
das pequenas Camila e Marília, casado com a Cláudia e
fundador do Contatória, um
aplicativo com histórias para
criança dormir.
Marcelo Correia é o pai
da Liz e da Julia, esposo da
Ariana e apaixonado por música, como o Tatúlio. Tendo
sua família como maior fonte
de inspiração, ele é cantor e

compositor de canções sobre
o amor eterno que é o laço
paternal.
Foi por meio da música
que nasceu a amizade entre
os autores. Juntos, entenderam que ambos poderiam,
por meio de palavras cantadas e escritas, inspirar
outras famílias a vivenciar
a paternidade da melhor
forma possível.
SERVIÇO: O lançamento do livro
“Tatúlio em – tá tudo bem agora”
será realizado nesta quintafeira (13), às 19h, no Instagram
– perfil @omarcelocorreia ou @
contatoria e pode se adquirido no
site collibooks.com; o preço é de
R$ 39,90.

Artes&LAzer
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Horóscopo
Áries

de 21/3 a 20/4

Se depender dos astros, os humilhados serão exaltados,
ariana e ariano! Você conta com criatividade para pensar
em formas diferentes de ganhar money. Mas não deve
ligar tanto para os bens materiais, e sim para a liberdade
que o dinheiro pode te dar. E durante a tarde, o céu
manda um alerta real, oficial: corre o risco de bagunçar
as finanças ao emprestar grana pra um amigo.

Touro

de 21/4 a 20/5

Para o choque do Zodíaco, tudo indica que vai desejar
sair da mesmice e viver experiências diferentes. Aí
pode surpreender ao ir em busca de mais liberdade e
novidades, mas, claro, com responsabilidade pra evitar
perrengues. Na vida profissional, a insegurança pode
bater ao lidar com a chefia e descontentamento na área
em que trabalha. A dica é foco, força, fé tourinho!

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Gêmeos do céu, rola uma aglomeração no seu inferno
astral logo de manhã e os astros mandam avisar que seu
comportamento não deve ser nada básico. Tudo indica
que vai querer liberdade e tende a usar a criatividade
para fugir da monotonia. Já à tarde, o clima fica tenso, e
pode bater vontade de se isolar e ficar na sua. Se planeja
viagem, há risco de frustração. Mas logo isso passa!

Câncer
de 21/6 a 21/7

Com os astros passeando na sua Casa das Esperanças,
você tende a mudar planos e objetivos, mesmo aqueles
antigos, em busca de maior independência. Talvez se
relacione com gente diferente e até dê uma mão pra
um amigo. Atenção à tarde, Câncer! É que pode rolar
decepção. Se lida com as finanças dos outros, sobretudo
de pessoas próximas, há risco de perdas.

Leão

de 22/7 a 22/8

Logo pela manhã, os astros te incentivam a afastar
a mesmice, buscar coisas originais e criar altas
expectativas na vida. Aí tudo indica que irá rever suas
ambições na carreira a fim de buscar mais liberdade,
experiências diferentes e novas rotinas. Já a tarde não vai
ser brinquedo, não, leãozinho. É que a bad pode bater,
deixando seu signo para baixo.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Você deve chocar geral hoje de manhã, meu
bombonzinho de licor de cereja. É que seu signo tende
a ficar mais rebelde e nada convencional — como diz o
Faustão: “Ô loco, meu!”. Os astros avisam que os estudos
e o conhecimento serão o caminho para alcançar seus
objetivos e ampliar seus horizontes. À tarde, a previsão é
de dificuldades no emprego ou em viagem a trabalho.

Libra

de 23/9 a 22/10

Meu librianjo, os astros dão um rolê na sua Casa das
Transformações e indicam que você deve ter ideias
inovadores, e algumas delas podem até te ajudar a
empreender e virar patrão/patroa. Mas antes de pedir a
conta do serviço, avalie, pesquise, planeje tudo certinho.
À tarde, você que lute! Brincadeira à parte, é que o clima
fica tenso e aí talvez falte ânimo pra fazer o que gosta.

‘BBB 22’: tudo o
que já sabemos
sobre a nova edição
do reality da Globo
A uma semana da estreia, o
“BBB 22” trará algumas novidades
significativas. Para começar,
a nova edição será a primeira
apresentada por Tadeu Schmidt.
Neste ano, a casa montada
nos Estúdios Globo terá uma
decoração inspirada nas décadas
de 1970, 1980 e 1990 com muitas
cores, neons e xadrez, no melhor
estilo “grunge”, e objetos que
eram hits em outras épocas, como
máquinas de música jukebox e
fliperama. As provas do monstro
também serão inspiradas no
passado e terão essa mesma
temática. O apresentador já deu
algumas pistas, como um novo
botão que será uma ferramenta
do jogo. A prova bate e volta fará
parte desta edição, bem como as
regalias do líder (que serão ainda
maiores agora) e os grupos VIP e
xepa. O programa estreia no dia
17 de janeiro.

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida Melhor

Bianca conta a Pedro que sua mãe morreu
no parto de Karina e o menino pede perdão à
namorada. Gael conversa com Karina e a deixa
dormir na casa de Pedro para comemorar seu
aniversário. Josefina inventa que quer ter aulas
particulares com Nando. BB e Lírio veem Josefina
entrar no mesmo carro de Joaquina. Lobão e Nat
armam para que Gael acredite que Duca tenha
enviado uma mensagem para a lutadora. Orientada por Lobão, Nat vai ao encontro de Duca para
que Gael flagre os dois juntos. Nando afirma para
Edgard e René que está apaixonado por Josefina.

Dolores se desespera, e Tonico ameaça Mercedes. Lota tem um mau pressentimento e reza
por Nélio. Pilar conclui que Elvira está encenando
sua doença, e pressiona Quinzinho a contar
a verdade para Clemência e Vitória. Guebo e
Justina anunciam seu casamento e pedem que
Cândida o celebre. Tonico interna Dolores em um
hospício e fica com Mercedes. Ana Néri chega à
Quinta para relatar problemas enfrentados pelo
exército brasileiro na guerra e se oferece como
voluntária. Pilar anuncia que acompanhará Ana
Néri à guerra.

Guilherme pede para conversar com Flávia.
Rose entra em casa depois que Neném vai embora.
Gabriel chega no karaokê e Flávia o beija na frente
de Guilherme. Celina faz intrigas de Rose para o
filho. Nedda pensa em se vingar de Tetê. Ingrid
decide ir embora de casa, mas Paula não acredita.
Daniel sai do hospital. Bianca inicia a reabilitação
cardíaca. Celina confessa que armou para separar
Guilherme e Rose, e Daniel a repreende. Nedda
expulsa Tetê do Neném Coiffeur. Bianca se revolta
no hospital e Rose tenta acalmar a menina. Paula
faz uma surpresa para

Carinha de Anjo

O Clone

Um Lugar ao Sol

Juju conta para a mãe que uma rádio de São
Paulo gostou do clipe de Zeca e está interessado
nele. Flávio pede que Haydee não comente o nome
de Gustavo durante o almoço com Noêmia. Dulce
Maria revela para Alessandra que gostaria que
Cecília fosse sua segunda mãe, mas que Gustavo
e ela não se entendem. Rosana pede para que Juju
filme ela no concurso de beleza. Madre Superiora
vê Cecília pela primeira vez sem hábito e fica
emocionada ao ver como ela ficou bonita. Dulce
finalmente conversa com Cecília e diz que ainda
gosta da ex-noviça.

Lucas garante a Jade que os dois irão ficar
juntos para sempre. Said e Maysa se deixam levar
pelo sentimento de revide. Leônidas se espanta ao
ver que Yvete está com o anel que deu à namorada.
Ela confessa o estratagema que usou e pede os
brincos. Os dois se abraçam. Leônidas faz algumas
perguntas a Xande e garante que ele é bem-vindo
na casa como namorado de Mel. Escobar reclama
que Clarice não estava em casa na hora do jantar, e
ela ironiza que Alicinha podia ter cuidado de tudo.
Dalva se impressiona com a beleza do colar, que
Maysa conta ter sido um presente.

Breno afasta Cecília. Noca se recusa a falar
com Lara sobre seu filho. Santiago entrega convites de uma exposição para Christian/Renato ir
com Bárbara. Mateus combina de ir com Lara na
mesma exposição. Breno desiste de fazer a campanha de Cecília e Ilana o critica. Felipe encontra
Júlia desmaiada em casa. Joy passa a noite com
Damón e Ravi a confronta. Mateus desiste de ir
à exposição com Lara e sugere que ela vá com
Marie. Santiago pede para Christian/Renato levar
Luan para a exposição. Lara encontra Christian/
Renato, e os dois se perdem das crianças.

Globo 16h45

SBT 19h30

Sudoku

Sagitário

Sagita, talvez se incomode com restrições e rotina no
trabalho. Aí você tende a buscar novas formas de fazer
as coisas e deve ter resultados sensacionais. O mesmo
vale na hora de cuidar da saúde, já que estará de olho
em inovações e técnicas alternativas. A tarde tende a ser
puxada, já que seu signo pode ficar mais inibido e sério
ao se expressar.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

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

Aquário, meu cristalzinho, a necessidade de ter
liberdade tende a ficar forte e pode te levar a iniciar
um empreendimento ou uma atividade extra em casa.
Criatividade e originalidade não devem faltar, inclusive
para agitar os momentos com a família. Aproveite bem,
pois o jogo vira à tarde. É que pode pintar um clima de
seriedade, pouco humor e pessimismo.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Há sinal de altos e baixos hoje, meu cristalzinho, que
nem montanha-russa. Pela manhã, seu poder de
comunicação deve bombar e você tende a se expressar
de maneira livre. Sua mente e intuição estão acesos
e prometem te ajudar a perceber as coisas. Estudos
favorecidos! Mas à tarde, a bad pode bater e talvez seu
signo queira ficar sozinho e quieto no seu canto.

Globo 17h30

Globo 15h30

Resultado da edição de 10/01

Globo 18h30

Globo 20h30

Passatempo

de 22/11 a 21/12

Aquário

Rodrigo Lombardi está animado
para a segunda temporada do “The
Masked Singer Brasil”, que estreia no
próximo dia 23, agora nos domingos da
Globo. “No programa, além de muita
diversão, todo mundo descontraído,
naquela despretensão, a gente vez
ou outra foi surpreendido por uma
emoção que batia. A música tem esse
poder. Então, espero que a gente
consiga levar essa energia do palco
para as casas das pessoas”, diz o ator.

De catadora de lixo a dona de bufê. A história de Cris
Andrade, hoje com 40 anos, tem contornos de conto de
fadas, com direito a final feliz, e parece ter saído de
um filme. Ou melhor, de uma novela. Aos 22, a carioca
trabalhava no Lixão de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste
do Rio, quando chamou A atenção de Giovanna Antonelli
durante uma gravação de “Da Cor do Pecado”, novela de
2004 que acaba de chegar ao Globoplay. A intérprete da
vilã Bárbara filmava a cena em que é largada por Tony
(Guilherme Weber) vestida de noiva e se surpreendeu
com a beleza da jovem em meio àquele cenário. Daquele
dia em diante, a vida de Cris mudou totalmente graças
à repercussão do encontro com a atriz. “Lembro
detalhadamente o dia em que conheci Giovanna. Todos os
outros catadores pararam de trabalhar para ver a gravação,
mas eu, por ser mãe solteira e estar em condições muito
precárias, fui lá para o fim [do local], onde conseguia
acessar o lixo, e fiquei trabalhando no cantinho. Giovanna
queria saber quem era aquela pessoa. Só escutei um
barulho atrás de mim, e quando olhei para trás era ela.
Giovanna me elogiou, perguntou meu nome e me abraçou. A
mulher toda estrela, e eu fedia muito (risos) – lembra Cris,
que viu a novela diversas vezes: – Acompanhei nas reprises,
porque na época [da transmissão original] eu catava tanto
de dia quanto de noite”, disse Cris. “Giovanna entende que
sou grata. Ela não sabia de mais nada da minha vida, mas
eu tinha certeza de que um dia esse reencontro aconteceria.
Eu chorei tanto, e ela também. Depois disso, nos falamos
mais uma vez por videochamada!”, finaliza Cris Andade.

Malhação “Sonhos”

Escorpião

Alô, alô, Capricórnio! Hoje os astros dão spoiler bom e
spoiler tenso. Pela manhã, o desejo de ter autonomia
talvez fique forte, e como conta com criatividade e
iniciativa, pode ser uma boa hora para pensar em
empreender. Não sabe que campo é o melhor pra você?
Já à tarde o clima pesa. Seu signo tende a ficar sério,
mão fechada e apegado ao dindim.

Rodrigo Lombardi
celebra volta como
jurado na segunda
temporada do ‘The
Masked Singer Brasil’

Catadora descoberta por Giovanna
Antonelli deu nome dela à neta

Novelas

de 23/10 a 21/11

Marasmo, sensação de prisão, rotina? Nem pensar!
Se depender dos planetas, suas relações pessoais e
profissionais vão passar bem longe disso tudo. Você
tende a desejar coisas diferentes e mais liberdade,
aí pode esquecer o passado e inovar. Aposte na sua
intuição! Já à tarde, corre o risco de se sentir inseguro(a),
pra baixo e pessimista.

Telinha
Divulgação

C4

Cruzadas
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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

ED SAINT PAUL

CENTRO (PRÓX AV
MATO GROSSO)

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

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

MONTE CASTELO

VILA ALBA

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

MONTE CASTELO

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

CEL ANTONINO

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

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

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

RES SPAZIO CLASSIQUE

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

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE
ARARAS

L046 - Av Duque De Caxias,
154. Sala De Estar/Jantar,
3 Quartos, 2 Banheiros,
Copa/Cozinha, Dependencia Para Empregado (Quarto E Banheiro), Garagem.
LORIDANI MARTINS CRECI
1851 - 3321-9131

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)
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

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

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

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

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

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

COOPHAMAT

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

RES MTE CASTELO

VILA ADELINA

L590 - R Carlos Magno, 292. Ac:193,85m².
At:300m². Sala De Estar,
Jantar, Tv, 1 Suite E 2 Qtos,
2bh Sociais, Cozinha, As,
Varanda, 2 V Garagem
Coberta E Amplo Quintal E
Espaço De Estacionamento
Para Mais Carros. 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
– 3321-9131

NOVA LIMA
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

AMAMBAI

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

ED DONA NETA ANDAR
ALTO

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

CENTRO - PRÓX AFONSO PENA
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

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

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

RES NOVA BÉLGICA TÉRREO
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

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 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

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

VENDO APARTAMENTO
R$ 130 MIL
Centro. Residencial DAMASCO. 1 quarto, sala,
cozinha e banheiro. Celular:
(67)99902-5365.CRECI:4999

CASA NO BAIRRO SÃO
FRANCISCO

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

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

COOPHAMAT
Ac:156,69m²
/
At:266,60m². Casa Em Excelente Localização Com
Ampla Sala De Estar, 3
Quartos, Bh Social, Cozinha, Área De Serviço, Ampla Área Externa, Garagem
Coberta/Varanda. 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

GUANANDI - 2 CASAS
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

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

VENDE -SE CASA COM
SALÃO
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

SANTO AMARO - 2
CASAS
Excelente Imóvel. Próximo
À Av Julio De Castilho. Possui Duas Casas Individualizadas, Entradas Separadas
E Com Inscrição Municipal
Individualizada. Casa 1:
Ampla Sala De Estar, Uma
Suite E Dois Quartos, Banheiro Social, Cozinha,
Área De Serviço, Quintal
E Amplo Estacionamento
Para Carros. Casa 2: Amplo Quintal, Varanda, Sala
De Estar, Dois Quartos,
Cozinha, Área De Serviço
E Garagem.
LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

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

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

NOVA LIMA C/ EDÍCULA

AT:360M² AC: 164,78M².
Ampla sala de estar, sala
de jantar c/ balcão, uma
suite e dois quartos, 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

MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN

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

VILA ADELINA PROX
UFMS

L590 - R Carlos Magno, 292. Ac:193,85m².
At:300m². Lindo Sobrado
Com Sala De Estar, Jantar, Tv, 1 Suite E 2 Qtos,
2bh Sociais, Cozinha, As,
Varanda, 2 V Garagem
Coberta E Amplo Quintal E
Espaço De Estacionamento
Para Mais Carros.LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

VILAS BOAS C/ RENDA
Somente Para Investidores.
Imóvel Possui Renda De
Aluguel. Possui Ampla Sala
De Estar,Lavabo, Sala De
Tv E Jantar, Uma Suite/Ae,
2 Quartos, Bh Social, Cozinha Planejada, Escritório,
Área De Serviço, Banheiro
De Serviço, Depósito, Garagem.Localização Privilegiada, Ótima Renda De Aluguel
Com Excelentes Inquilinos.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

SANTO AMARO

Ampla Sala De Estar, Uma
Suite E Dois Quartos, Banheiro Social, Cozinha,
Área De Serviço, Quintal
E Amplo Estacionamento
Para Carros. LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso
Sobrado
Na Rua Alagoas Com
408,90m2 em Amplo
Terreno (660m²). Possui
Hall Social, Duas Salas de
Estar, Sala de Jantar, 6 Dormitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh),
2 Quartos (Um Com Ae),
Duas Cozinhas Com Armários (Interna E Externa),
Despensa, Área de Serviço,
Varanda,
Churrasqueira,
Jardim, Amplo Espaço Externo, Vaga de Garagem e
Amplo Espaço Para Estacionamento, Portão Eletrônico e Interfone. LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

B PIONEIROS

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT)
2017 2018

VENDE-SE 02 LOTES

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

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

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

ONIZ JOY
Oniz Joy 1.0, completo, cor
prata, ano 2019/2019, Valor R$ 49.800,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email:
mmincarone@
terra.com.br

CHAPADÃO DO SUL
Vários Terrenos Disponíveis
No Centro, Loteamento Julimar. LORIDANI MARTINS
– CRECI 1851 – 33219131

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

GM – CHEVROLET
B AMAMBAÍ
Sala Com Banheiro Na Antiga Rodoviária. LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

GM Chevrolet, 6000, com
baú, 199/1995, Vermelha,
Valor R$ 49.800,00. Avenida Bandeirantes, 2796,
(67) 99981-8686/33852674. Email: mmincarone@terra.com.br

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

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
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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

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

ARGO 1.0 FIREFLY

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

DOBLO ESSENCE 1.8
FLEX 16V

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

STRADA HARD
WORKING

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

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

GRAND SIENA

Grand Siena essence 1.6
16v Dualoic, completo,
2013/2014, prata, valor
R$ 37.500,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.
com.br.

IDEA ALTRACLIVE

Idea
Altraclive
1.4,
2011/2012, preta, completa, valor R$ 28.900,00,
Avenida
Bandeirantes,
2796,
(67)
999818686/3385-2674. Email:
mmincarone@terra.com.
br.

STRADA FREEDOM

Strada Freedom 1.4 C.D.,
2019/2020, Prata, 3 portas, completa, Valor R$
77.500,00
Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email:
mmincarone@
terra.com.br.

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

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

ECOSPORT XLT FREESTYLE

EcoSport XLT Freestyle
1.6, Completa, 2010/2011,
Preta, Valor R$ 32.800,00.
Avenida
Bandeirantes,
2796,
(67)
999818686/3385-2674. Email:
mmincarone@terra.com.br

FOCUS TITANIUM 2.0

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

ECOSPORT XLT

EcoSport XLT 2.0 16 v.
2010/2011,
Automática, completa, valor R$
36.500,00.
Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.
com.br

FUSION 2.5 2010 2010

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

KA SE AT 1.5 HA C

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

FIESTA 1.5 S

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

KA SE 1.0 HA C

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

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

FOCUS 1.6 2005 2005

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

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

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

KA SE AT 1.5

RANGER XL

Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi
16v C.D., Completa, Manual, 2014/2014, Prata, Valor
R$ 92.500,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.
com.br

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

FIESTA 1.0 ROCAM

VOYAGE TRENDINE

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

Voyage Trendine 1.6, Completo, Ano 2016/20217,
Branca,
Valor
R$
45.500,00. Avenida Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email:
mmincarone@
terra.com.br

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

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

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

KA + 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

FUSION SEL 2.0

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

KA 2012 2013 PRETO

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

VOYAGE TREND
Voyage Trend 1.0, Completo, Ano 2009/201, Cor
Preta, Valor R$ 28.500,00.
Avenida
Bandeirantes,
2796,
(67)
999818686/3385-2674. Email:
mmincarone@terra.com.br

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
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 3321-4591/
WHATS 99668-3983

GOL 1.0 TRACK

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

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

AMAROK 2.0 CD 4X4 S

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

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

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

HC VEICULOS

L200 Triton Hpe Automática Diesel 15/15 prata
R$ 104.900,00. Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS

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

GOL 1.0L MC4 2019
2020

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

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

AMAROK CD 4X4 SE
2019 2019

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

JETTA HIGHLINE TSI
2.0

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

HC VEICULOS

HC VEICULOS

HC VEICULOS

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

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

CERATO 1.6 EX3 SEDAN

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

Dally 70C16, com baú,
2009/2010, cor branca, Valor R$ 78.900,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.
com.br

HC VEICULOS

HC VEICULOS

X60 1.8 TALENT 16V

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

Outlander 2.0 automático 15/16 preto R$
103.990,00.
Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

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

C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6

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

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

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

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

COMPASS LONGITUDE
2.0

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

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

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

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

IVECO DALLY 70C16

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

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019
2020

KOMBI STANDARD 1.6

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

GOL 1.6L MB5 2019
2020

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

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

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

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

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

308 ALLURE

308 Allure 1.6 16v,
completa, manual, ano
2016/2016, branca, Valor
R$ 55.000,00.
Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email:
mmincarone@
terra.com.br

3008 GRIFFE PACK

3008 Griffe Pack 1.6 16 v
THP, Completa, Teto Panorâmico,
2012/2013,
cor Branca, Valor R$
48.500,00. Avenida Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.com.br

307 PRESENCE

307 Presence 2.0 16v,
Completo, Automático, Teto
Solar, ano 2009/2010, cor
preta, Valor R$ 28.500,00.
Avenida
Bandeirantes,
2796,
(67)
999818686/3385-2674. 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

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

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

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

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

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

CLASSIFICADOS
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

SANDERO 1.6 EXPRESSION 2009 2009

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

HILUX CD 4X2 SR

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

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

SANDERO STEPWAY 1.6

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

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

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

PEQUENOS FRETES
CAMPO GRANDE/MS

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

HILUX CD 4X2 SRV 2.7

SOUZA SUCATAS

Compramos: alumínio, baterias velhas, radiadores,
cobre, rodas de alumínio,
metal, ar-condicionado estragado, queimado e todo
tipo de ferro velho. Recolhemos em chácaras, fazendas e oficinas. Ligação
e WhatsApp (67) 996340530 Henrique

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

MESTRE DE OBRAS

Trabalhamos com alvenaria, reboco, pinturas, elétrica, hidráulica e reformas
em geral. Construímos do
básico ao acabamento.
Tornamos seu Sonho em
realidade. Ligação e WhatsApp (67) 99251-3880
Leandro

VANZELA PINTURAS
EM GERAL

Trabalhamos com acabamentos finos, texturas e
grafiatos. Temos profissionais qualificados e prontos
para lhe atender, com 40
anos no mercado com pinturas de qualidade. Ligação
e WhatsApp (67) 992871284/ (67) 99178-1098
Leonardo Vanzela

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

a partir de R$ 125,00 para
10 pessoas. Instagram: @
suellenbolosedoces Whatsapp:
(67)98448-2854
(67)98132-6174 Suellen

OFICINA MECÂNICAGARAGEM RIO DE
FERRO

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

OFICINA MECÂNICA
PEDROSA
Adaptações em veículos
p/pessoas c/necessidades
especiais .Promoção de
freio e acelerador manual
R$ 1.600,00 e pomo simples no volante R$ 300,00
, inversão no acelerador
esquerdo pronta entrega
R$ 700,00. Com nota fiscal e garantia. Mecânica e
pintura . End: Rua Ciriaco
Maymone Nº209 Vl.Bandeirante. F: 3331-2009/ 9
9983-4084 falar c/Pedrosa .

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

PROF. KARLOS
TARÓLOGO

SENSITIVO,

ORIENTADOR ESPIRITUAL,
ÓTIMAS PREVISÕES. SIGILO ABSOLUTO. JOGAM SE CARTAS DE TARÔ. CONSULTA R$ 30. Rua Antonio
Maria Coelho 646. Fone:
9.8116-3003/
9.81659057/9.8206-6644.

TRABALHOS ESPIRITUAIS LU DE OYA
Consultas espirituais, jogo
de búzios, cartas e trabalhos espirituais, amarração,
feitiços. Faço e desfaço todos os tipos de trab. Hora
marcada. Sigilo absoluto. T:
(67) 99211-2371

CIVIC LXL

Civic LXL 1.7 16 V. Completo, Manual, 2005/2005, cor
preta, ano 2005/2005, Valor R$ 27.500,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.com.br

MARCENARIA BELLA
MÓVEIS

CG 125I FAN

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

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

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

FIT LX FLEX 2008 2008

VAGA DE TRABALHO

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

PRECISA -SE DE
MECÂNICO

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

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

PROCURA - SE

Mulheres de 26 anos a 37
anos , para um compromisso sério. Ligar 992801628.

S.O.S LIMPEZA &
SERVIÇOS GERAIS

Trabalhamos com limpeza
de caixa d´água, corte de
gramas, jardinagem, limpeza de terrenos e limpeza
de telhas. Serviço de Qualidade e Responsabilidade
Ligação e WhatsApp (67)
99257-6903/ (67) 982063079

HRV EXL 1.8 CVT FLEX

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

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

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

H2O DEDETIZADORA &
SERVIÇOS

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

DIARISTA IRONILDA

PAJERO TR4 4X4 2.0
16V

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

HILLUX SW4 SRX

Hillux SW4 SRX D4-D 2.8
TDi 16 v, completa, ano
2016/2016, Cor Preta, Ano
R$ 235.000,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.com.br

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN
16V

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

COROLLA GLI

Corolla GLI 1.8 16v, completa, automático, ano
2015/2016, Branca, Valor
R$ 77.900,00.
Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.com.br

I30 1.8 MPI 16V

Faço faxinas em residências, apartamentos, escritórios e clínicas. Lavo e
passo roupas a domicílio
Facebook: Diarista Ironilda.
Ligação e WhatsApp (67)
99257-2359

DIARISTA DANY
AQUINO

Trabalho com limpeza, organização, lavagem e passagem de roupas. Também
faço serviços de garçonete
para festas e eventos em
geral. Trabalho de qualidade e com referência.
Ligação e WhatsApp: (67)9
9181-2913 Dany Aquino

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

COROLLA XEI 2.0 16V

HILLUX D4-D

IX35 GL 2.0 16V 2WD

Hillux D4-D 2.8 TDi 16v
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Emplacada, ano 2021/2021,
R$ 232.800,00. Avenida
Bandeirantes, 2796, (67)
99981-8686/3385-2674.
Email: mmincarone@terra.com.br

HB20 UNIQUE 1.0

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

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

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

PEQUENAS SOLDAS EM
GERAL

Trabalho com pequenas
soldas em portões em
geral. Faça seu orçamento
sem compromisso. Serviço
com qualidade e eficiência
Ligação e Whatsapp (67)
99264-0847 / (67) 984491376 Jonilson

CARLOS PEDREIRO

Trabalhamos em empreitas e diárias. Serviço de
qualidade e credibilidade.
Atendemos Campo Grande/
MS. Ligação e WhatsApp
(67) 98194-6288

Empresa profissional com
responsabilidade, compromisso e qualidade com o
melhor preço da região,
valores a partir de R$ 4,00
m² de pintura lisa. Ligação
e WhatsApp (67) 984499517 Juliano

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

HB20S 1.0 UNIQUE
2019 2019

PERSIANAS E INSTALAÇÃO

SMART PINTURAS
RESIDENCIAL, COMERCIAL & INDUSTRIAL

HB20 1.6 COMFORT
PLUS

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

Para carpir, podar arvores,
retirar folhas , galhos e limpar terreno. F: 67 982028558.

Produção e manutenção
em esquadrias de alumínio,
box, espelhos, fechamento
de sacada e vidros temperados. Ligação e WhatsApp: (67)9 9125-8196
Moura

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

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

PROCURA -SE UM
JARDINEIRO

VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
MOURA GLASS

ESCOBAR PINTURAS

Trabalhamos com todos os
tipos de pinturas residencial
e comercial. Parcelamos no
cartão de Crédito. Orçamento sem compromisso.
Pintor Mauro Ligação e
WhatsApp (67) 999981904 / (67) 99198-2647

CRETA 1.6 16V FLEX

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

Trabalhamos com controle
integrado de pragas, limpeza e descontaminação de
reservatório de água, sanitização de ambiente. Orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
99944-9270 Vanderson

SANDRO PRESTADORA
DE SERVIÇOS

PODAS DE ÁRVORES
COM MOTOSSERRA

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

ETF TRANSPORTES
Fazemos mudanças na
região de Corumbá e interurbanas, operamos com
caminhões baú, ônibus e
vans. A Empresa ETF busca satisfação dos nossos
clientes através de agilidade e serviço de qualidade.
WhatsApp: (67) 996403736 Florisval. Corumbá
– MS

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

MORAES PINTURAS
Trabalhamos com pinturas
em ferragens, grafiato,
textura, marmorato e todos os tipos de pinturas.
Fazemos seu orçamento
sem compromisso Serviço
de Qualidade e Capricho.
Ligação e WhatsApp (67)
99164-0293 Peterson

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

LIVRO SOBRE APOCALIPSE

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

SEX SHOP

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

SUELLEN BOLOS E
DOCES

Temos opções de Kit Festa para você comemorar
aquele momento especial,
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