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Concen-MS convenceu Energisa analisar o impacto acima dos 10%

Aumento da conta de energia é 
empurrado para o fim do mês
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City e Liverpool 
em vantagem nas 
quartas de final

Agetran confirma o 
estacionamento rotativo 
para segundo semestre

Furtos de fios 
provocam gasto 
de R$ 700 mil 

NÃO É NECESSÁRIO

Município se mobiliza para 
aplicativo de transporte 

Inscrições para a CNH MS 
Social encerram hoje

15 dos 29 
vereadores vão 

disputar a eleição

Grupo Funk-se 
homenageia 

Humberto Espíndola 

O Manchester City 
venceu o Atlético de 

Madrid, em casa, por 1 
a 0, pelo jogo de ida das 
quartas de final da Liga 
dos Campeões. Kevin De 
Bruyne marcou o único 
gol no Etihad Stadium.

Outro inglês que se 
deu bem foi o Liverpool, 
que foi até Lisboa, e der-
rotou o Benfica, por 3 a 
1. A rodada se completa 
nesta quarta: Chelsea x 
Real Madrid, e Bayern x 

Villarreal. Página A6

Acontece hoje (6) a 
audiência pública que 
discutirá a viabilidade 

do projeto de lei que pre-
tende a Política Municipal 
de Apoio aos Motoristas 
de Aplicativo de Mobili-

dade Urbana. O aplicativo 
vai funcionar exclusiva-

mente em Campo Grande, 
gerando emprego local e 
uma melhor renda para 

os motoristas de outras 
plataformas.

A categoria deve criar 
uma cooperativa que 

ficará responsável por 
gerir um aplicativo pró-

prio. Do valor obtido, 95% 
será lucro a ser dividido 

entre todos os motoristas 
e apenas 5% para o cus-
teio de despesas da coo-

perativa. Página A7

Nem a concertina vem freando 
a onda de furtos. A Capital soma 
mais de 470 furtos de cabos dos 

semáforos e o prejuízo passa 
dos R$ 700 mil. Página A7

O reajuste na conta 
de luz para 1,084 milhão 

de consumidores sul-
-mato-grossenses foi 

adiado para o dia 30 de 
abril. A princípio, o novo 
valor seria decidido na 
terça-feira (5), durante 
a 11ª Reunião Pública 

Ordinária de Diretoria da 
Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica), para 
começar a valer já na 

sexta-feira (8). 
No entanto, a Energisa 

de Mato Grosso do Sul e 
o Concen-MS (Conselho 

de Consumidores da Área 

de Concessão da Energisa 
MS) solicitaram para que 
o prazo fosse prorrogado 

a fim de tentar reduzir 
o aumento, que tem 

previsão de ser de, pelo 
menos, 10% na conta.
No Reajuste Tarifário 

Anual 2021, o aumento 

médio ao consumidor da 
área de concessão foi 

de 8,9%. 
O IGP-M (Índice Geral 

de Preços – Mercado) é 
o índice do contrato de 
concessão da Energisa. 

A validade segue até 
2026. Página B1

Dos 29 vereadores da 
Câmara Municipal de 

Campo Grande, 15 devem 
concorrer às eleições 

deste ano. Dos parlamen-
tares que confirmaram a 

O Estado que são pré-can-
didatos, Professor André é 
o único que busca vaga de 
governador do Estado. São 
pré-candidatos a deputado 

estadual: Otávio Trad; 
Betinho; Tiago Vargas; 
Silvio Pitu; Dr. Loester; 

João Cesar Mattogrosso; 
Zé da Farmácia; e William 
Maksoud (PTB). Já a de-
putado federal: Professor 
Juari; Dr. Jamal; Junior 

Coringa; Gilmar da Cruz; 
João Rocha (PP) e Coronel 

Alírio Villasanti. Quatro 
deles ainda estão inde-

cisos e outros dez garan-
tiram permanecer como 

vereadores. Página A3

Os motoristas 
apontam que esta-
cionar no Centro 

segue complicado, 
mesmo sem o 

estacionamento 
rotativo; porém a 

Agência Municipal 
de Transporte e 

Trânsito confirma 

que o serviço é 
necessário e deve 
ganhar nova lici-
tação no segundo 
semestre. Página A8

Conheça o novo trabalho 
do grupo Funk-se, o espetá-
culo de dança “Minhas Pin-
celadas Dançam”, inspirado 

na vida e obra do artista 
visual sul-mato-grossense 

Humberto Espíndola, que es-
treia na sexta-feira (8), às 20 
horas, no Armazém Cultural. 

Há apresentações também 
nos dias 9 e 10, no mesmo 

horário e local, sendo todas 
gratuitas. Página C1Página B3

Reprofução Uefa

Divulgação

Nilson Figueiredo

ESPORTES

Página A7
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Abel vai mudar o 
time para estreia 
na Libertadores

ARTES
Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   23°   33°
Dourados     21°   33°
Corumbá                 23°             36°
Maracaju                21°            37°
Ponta Porã               20°            31°
Três Lagoas              23°           33°
Mundo Novo             22°   34°

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo fi ca aberto.Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2

Fonte/Reportagem

(PSDB)
Professor Juari

(Patriota)
Sandro Benites

DISPUTA Deputado federal

INDECISO

NÃO DISPUTA

(PDT)
Marcos Tabosa



Todos os dias milhares de pessoas dis-
cutem o amor ou por amor. O amor que 
não se compreende, as tentativas de 

reconciliação, a resistência de um lado e a von-
tade de não perder do outro. E porque é tão di-
fícil a harmonia acomodar-se em sua plenitude 
em nossos lares. Fica ainda mais difícil, se tem 
crianças envolvidas ou esperando esta decisão. 
Pra mim, assim como as estrelas do céu, todas 
as crianças são especiais. Mas tenho certeza 
que tudo ficaria mais fácil, se as pessoas se per-
mitissem mais, se realmente deixassem o amor 
fluir e oportunizassem o amanhã. Por isto um 
trecho da música “Fácil” de Wilson Sideral, 
eternizada pela banda Jota Quest.  E neste 
fragmento de música destaco a frase “ Tudo é 
tão bom e azul e calmo como sempre(...)” e este 
trecho nos faz lembrar do abril azul.

     O Abril é Azul, porque, em vários rin-
cões do país ocorrem movimentos em prol da 
reflexão acerca dos direitos da pessoa autista. 
E neste aspecto muitos consideram o “azul “ 
a cor do transtorno, haja vista, que nascem 
cinco vezes mais crianças do sexo masculino 
com este espectro. A ONU escolheu o dia 02 
de abril como o Dia Mundial da Conscienti-
zação do Autismo. E em função disto, com 
muita luta de familiares, imprensa e estu-
diosos, conseguimos chegar a lei 12764/12 que 
instituiu a política de proteção dos direitos 
do autista, cujo primeiro passo concreto foi 

possuir a primeira clínica escola pública do 
país para dar atendimento multiprofissional, 
ressaltando o interesse totalmente voltado 
para a sua inclusão escolar e social, na cidade 
de Itaboraí/RJ, cidade com aproximadamente 
225 mil habitantes.

   Desde maio de 2013 o autismo, tanto 
quanto a síndrome de Asperger foram in-
corporadas, no Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA), que é definido pela presença 
de déficits persistentes na comunicação e na 
interação social em múltiplos contextos ou 
por história prévia. Suas causas ainda de-
mandam muito estudo, embora, adianta-se que 
além da carga genética existe o ambiente de 
criação, poluição, complicações na gravidez, 
contaminação por mercúrio e sensibilidade a 
vacinas.  Rain Man (1988) ganhador do Oscar 
de melhor filme, é um dos que relatam através 
da brilhante interpretação de Dustin Hoffman 
(Raymond) um pouco de uma das formas de 
identificação do autista e  ensina lições de vida 
durante a longa viagem através do país rumo a 
Los Angeles.  Mas como a vida não é um filme 
e o final feliz não está garantido; da mesma 
forma que se você brigar com a mulher da sua 
vida, ela não vai estar sorrindo, na chuva, no 
amanhecer do outro dia, pedindo pra voltar. 
Certamente não se acaba com a  discrimi-
nação, não se educa ou se aprende a viver por 
decreto. Aproveitando o ensejo, informo que 
desde o dia 21 próximo passado foi sancionada 
a lei que assegura às pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA) ter um acompa-
nhante com direito à meia-entrada nas sessões 
de cinema, teatro, espetáculos esportivos, 
shows e outros eventos culturais e esportivos 

O povo brasileiro tem sido vítima dos 
delinquentes da política há tempos. 
Não é de hoje que crimes como pe-

culato, termo jurídico que define a prática 
de rachadinha, são cometidos com natu-
ralidade e desenvoltura nos corredores de 
Brasília. O advento da Lava Jato tornou-se 
um marco para o brasileiro comum, que 
viu, pela primeira vez, os poderosos e até 
então intocáveis donos do poder, serem 
condenados e encarcerados por desviar 
dinheiro público. O sistema, contudo, 
preparava seu contra-ataque. 

Em pouco tempo a Lava Jato foi extinta, 
corruptos foram soltos e o centrão voltou 
ao núcleo do poder, comandando estatais, 
indicando dirigentes e controlando a 
máquina pública. A reação foi além, com 
leis sendo revistas, penas abrandadas 
ou extintas, e os sistemas de controle 
sendo enfraquecidos. Aquele que havia 
sido eleito para combater o mecanismo, 
acabou mostrando-se seu mais ardoroso 
defensor. Mais um caso típico de estelio-
nato eleitoral.

 Diante dos graves desacertos na eco-
nomia e uma pandemia que ainda não 
forneceu qualquer trégua para nossa po-

pulação, tudo leva a crer que o brasileiro 
se esqueceu que o combate à corrupção 
havia se tornado uma bandeira inegociável 
levantada por nosso povo. Com problemas 
como a fome, desemprego e um vírus que 
não escolhe vítimas, tudo leva a crer que 
a gravidade das dificuldades que enfren-
tamos mudaram as preocupações de pa-
tamar para complicações mais urgentes. 

Infelizmente isto é um grave equívoco, 
pois a contaminação do sistema pela cor-
rupção é a principal causa de nossas ma-
zelas, geradoras de desemprego, inflação, 
fome, violência e inclusive mortes durante 
esta pandemia. Para consertarmos os 
problemas do país, precisamos resgatar 
a ética como elemento essencial das re-
lações políticas com a certeza que as leis 
estejam sendo aplicadas e os órgãos de 
controle em funcionamento.

 Esta eleição pode promover este re-
encontro ético que nosso país tanta ne-
cessita. Por várias vezes defendi que a 
polarização que vivemos é geradora de um 
sistema perverso que retroalimenta dois 
grupos que representam um mesmo mo-
delo falido de governo. Temos, mais uma 
vez, a chance de romper com as práticas 

que levaram nosso país ao fundo do poço 
moral e fiscal, com arroubos de inflação 
e práticas de corrupção.

 A memória do brasileiro não pode 
ser subestimada. Pode estar adormecida, 
porém jamais esquecida. O repúdio ao 
modelo petista de governar ainda está pre-
sente em forma de trauma para a maioria 
dos brasileiros. Tudo indica que um pro-
jeto alternativo ao caos bolsonarista e a 
corrupção petista pode se encaixar nos 
anseios de um povo que cansou dos ex-
tremos e deseja apenas um país estável, 
com mais segurança e emprego.

 A lembrança de um período em que o 
cidadão médio enxergava a construção 
de um novo país, quando a lei valia para 
todos e finalmente a corrupção era punida, 
ainda vive na mente de grande parte dos 
brasileiros. 

Precisamos de pessoas comprometidas 
com este projeto, um desenho de nação 
soberano, longe dos erros do passado e da 
raiva do presente, focados em construir 
um país onde a força da lei valha mais do 
que a vontade dos homens de terno que 
circulam entre rachadinhas, mensalões 
e petrolões.
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

Foi:   80% mui to im por tan te  |   5% pouco im por tan te
  10% im por tan te         |   5%  sem im por tân cia

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Editorial

Reencontro com a ética

Apenas mais uma história de amor...

Márcio Coimbra

Rosildo Barcellos

Articulista

 É presidente da Fundação da Liberdade 
Econômica e coordenador da pós-

graduação em Relações Institucionais e 
Governamentais da Faculdade Presbiteriana 
Mackenzie Brasília. Cientista político e mes-

tre em Ação Política. 

A conta de luz vai ficar ainda mais 
cara, cedo ou mais tarde. Por mais 
que o Concen-MS (Conselho de 

Consumidores das Áreas de Concessão 
da Energisa em MS) brigue pelo adia-
mento do reajuste da conta de energia 
com a concessionária Energisa, ele está 
sozinho. O contrato firmado com o go-
verno de Mato Grosso do Sul tem como 
premissa dos reajustes o acumulado do 
IGP-M, que não deve ser menor que 16%. 
Além do preço, o contexto do reajuste 
também chama atenção. 

Isso poque a Energisa foi a campeã 
de reclamações na Procon-MS durante 

os 12 meses do ano passado. A conces-
sionária teve 364 ocorrências. Entre as 
reclamações da Energisa, a maioria é 
de cobrança indevida/abusiva com 207 
registros. Uma afronta contra a popu-
lação sul-mato-grossense. O Executivo 
pouco faz, imagine o Legislativo então. 

A Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul abriu investigação contra 
a Energisa com a CPI, os trabalhos até 
apontaram possíveis irregularidades e 
a possibilidade de ressarcimento aos 
consumidores, porém parou tudo e pra-
ticamente está engavetada no Parque 
dos Poderes, desde que tentou verificar 

os relógios por uma universidade pau-
lista. Não há previsão para o retorno 
das apurações. 

A verdade é que a Energisa faz bem 
o que quer. Deixa consumidores até 10 
horas sem energia, é multada, mas nada 
que interfira em seu faturamento. Em 
2021, em plena pandemia, teve lucro de 
R$ 601 milhões. Um aumento de 75,7% 
em relação a 2020. O Concen-MS pode 
até brigar por uma conta de luz menos 
cara, mas uma andorinha não faz verão. 
A Energisa, no dia 30 de abril, vai con-
seguir aumentar a conta de energia, e 
será a terceira em menos de um ano. 

Briga sozinho
O Concen-MS pode até 
brigar por uma conta 

de luz menos cara, mas 
uma andorinha não faz 

verão. A Energisa, no dia 
30 de abril, vai conseguir 

aumentar a conta de 
energia, e será a terceira 

em menos de um ano. 

Tudo é tão bom e  AZUL
E calmo como sempre

Os olhos piscaram de repente
Um sonho

As coisas são assim
Quando se está amando
As bocas não se deixam

E um segundo não tem fim
Um dia feliz... Às vezes é muito raro

Falar é complicado
Quero uma canção

Fácil, extremamente fácil
Pra você, e eu e todo 
mundo cantar junto!

realizados no Estado de Mato Grosso do Sul. 
E por fim parabenizo e lembro que foi em 26 
de abril de 1990, que um grupo de acadêmicos 
do Curso do Psicologia da FUCMT, juntamente 
com pais de crianças autistas e profissionais 
fundou a Associação de Pais e Amigos do Au-
tista de Campo Grande/MS (AMA(. São mais 
de três décadas de história, lutas e conquistas. 



Vereadores se 
preparam rumo à 
disputa eleitoral 
de 2022

Progressistas

Corrida eleitoral
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POLÍTICA

André Luís disputa Governo; o restante a Assembleia e a Câmara Federal

Ao fim da janela, PP se torna 
maior bancada da Assembleia 

Câmara deve ter 15 vereadores 
candidatos nas eleições deste ano

O vereador João 
Rocha, que já presidiu 
a Câmara Municipal de 
Campo Grande, migrou 
para o Progressistas, com 
autorização do PSDB e 
em comum acordo entre 
as siglas. Ele despede do 
partido depois de 20 anos 
de filiação anunciando 

pré-candidatura. “Foi uma 
articulação em harmonia 
entre os partidos. 

A chapa do PSDB 
estava bem carregada, e 
em razão disso sou pré-
candidato a deputado 
federal integrando 
o PP que está se 
reestruturando.”

Depois de duas décadas, João 
Rocha deixa o ninho tucano

Izaias Medeiros

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Inserções 
O pré-candidato do  Eduardo Riedel tem tirado bom pro-

veito das inserções locais do partido e parece um veterano na 
telinha. Em contrapartida, as inserções nacionais do PSDB 
dedicadas a divulgar Doria, segundo o secretário-geral do 
partido, deputado Beto Pereira (PSDB-MS) “em  nada impede 
que Eduardo Leite use tempo do partido no RS”.

Inserções 1
Com a permanência de Eduardo Leite no PSDB, o grupo de 

tucanos aliado ao gaúcho quer evitar que João Doria mono-
polize as inserções em TV. Segundo o calendário do TSE, as 
primeiras propagandas partidárias do PSDB estão previstas 
para o dia 26 de abril. Os tucanos que defendem o lançamento 
de Leite, como candidato à Presidência, prometem brigar 
para incluí-lo nas inserções em rádio e televisão. Os aliados 
do gaúcho devem sugerir ao presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, que as propagandas sejam gravadas com todos os 
governadores tucanos, o que contemplaria além de Leite, o 
governador Reinaldo Azambuja.

Simone 
E o agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 

Leite (PSDB), sinalizou que pode ser vice na chapa da sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) para a disputa da Presidência 
da República. Em entrevista à “Rádio Eldorado” o tucano 
afirmou ter “humildade” para abrir mão de aspirações 
pessoais e fazer composição com uma candidatura que se 
mostre viável contra a polarização. A parlamentar, segundo 
ele, “tem toda a condição de liderar esse projeto”, embora 
afirme ser muito cedo para determinar a posição de cada 
um numa chapa. “A nossa disposição e disponibilidade tem 
que ser de construir – apoiando, participando na chapa como 
vice-presidente, se for o caso”, disse.

Jovens
Uma boa notícia. Segundo TSE, o número de jovens entre 

16 e 17 anos que se inscreveram para votar este ano cresceu 
26% em apenas um mês, passando de 830 mil no fim de fe-
vereiro para 1,05 milhão na última semana de março. Nessa 
faixa etária, o voto é facultativo. A Justiça Eleitoral atribui 
o resultado a uma campanha feita na internet por persona-
lidades como Anitta, Zeca Pagodinho e Whindersson Nunes 
estimulando os adolescentes a votarem. 

Campanha
A coluna cONectado e a Editoria de Política do JE en-

campam a campanha e reforçam que, para poder votar em 
outubro, os jovens e novos eleitores precisam dar entrada 
no título no TRE até o dia 4 de maio para tirar o documento 
on-line. Votar é uma ato de cidadania!!!

Rafaela Alves e Rayani Santa Cruz

Dos 29 vereadores da Câ-
mara Municipal de Campo 
Grande, mais da metade deve 
concorrer às eleições deste 
ano. Muitos estão no seu pri-
meiro mandato e já vão tentar 
outro cargo na carreira polí-
tica. Dos parlamentares que 
já confirmaram ao jornal O Es-
tado que são pré-candidatos, 
no total de 15 parlamentares, 
o Professor André (Rede) é o 
único que vai concorrer à vaga 
de governador do Estado. 

“Queremos oferecer uma 
opção diferente das que 
vem se apresentando com 
uma proposta justa. Es-
tamos aguardando apenas 
a federalização com o PSOL 
para ‘carimbar’ minha 
pré-candidatura”, disse. 

São pré-candidatos a de-
putado estadual: Otávio Trad 
(PSD), Betinho (Republi-
canos), Tiago Vargas (PSD), 
Silvio Pitu (PSD), Dr. Loester 
(MDB), João Cesar Matto-
grosso (PSDB), Zé da Far-
mácia (Podemos) e William 
Maksoud (PTB). 

Já a deputados federal: 
Professor Juari (PSDB), Dr. 
Jamal (MDB), Junior Coringa 
(PSD), Gilmar da Cruz (Re-
publicanos), João Rocha (PP) 
e Coronel Alírio Villasanti 
(União Brasil). 

Otávio Trad se diz creden-
ciado, com a experiência ad-
quirida em seus mandatos, 
para concorrer a uma cadeira 
da Assembleia Legislativa. 
“Estou no meu terceiro man-
dato como vereador e isso me 
credencia tecnicamente e poli-
ticamente para trabalhar por 
Mato Grosso do Sul. São dez 
anos de Câmara Municipal.” 

Já o republicano Betinho 
alegou que busca uma vaga 
como deputado estadual para 
poder lutar ainda mais pela 
causa que defende na Câ-
mara. “Eu trabalho por uma 
pauta muito sensível que é 
a implantação de psicólogos 
e assistentes sociais nas es-
colas e quero lutar por ela a 
nível estadual.” 

O número é maior entre 
vereadores que vão concorrer 
por uma das 24 vagas para a 
Assembleia Legislativa. Dr. 
Loester vai entrar na disputa 
e garantiu que será sua última 
eleição. “Por ser a última, 
então meu objetivo é ganhar. 
Como vereador também é meu 
último mandato, vou deixar o 
lugar para os jovens.” 

Zé da Farmácia está à dispo-

sição do Podemos.  “Meu nome 
está à disposição do partido 
para concorrer a uma vaga na 
Assembleia Legislativa.”

Silvio Pitu pontuou que tem 
feito bom mandato.  “A prin-
cípio vou concorrer a uma 
vaga de deputado estadual. 
Mas estou aguardando ainda 
as definições do partido e 
também a do Marquinhos.”

Quatro parlamentares 
ainda estão pensando na 
possibilidade aguardando 
uma definição do partido. 
São eles: Camila Jara (PT), 
Professor Riverton (PSD), 
Sandro Benites (Patriota), e 
Carlão (PSB). 

Carlão, que é o presidente 
da Câmara, anda descontente 
com o partido, e afirmou que 
não vai concorrer a nada, caso 
o PSB feche aliança e apoie o 
pré-candidato a governo Edu-
ardo Riedel. “O meu time é 
do Marquinhos Trad, e como 
presidente municipal do PSB 
estou apoiando. Caso a execu-
tiva estadual feche com o outro 
candidato, eu vou pedir licença 
ao presidente Ricardo Ayache 
e não me candidatarei a nada.”

Camila Jara informou 
que aguarda a convenção do 
Partido dos Trabalhadores. 
“Não fazemos nada individual, 
sempre pensamos no cole-
tivo”, assegurou. 

Até o momento, dez parla-
mentares declararam que não 
vão disputar as eleições em ou-
tubro: Beto Avelar (PSD), atual 
líder da prefeita Adriane Lopes, 
Clodoílson Pires (Podemos), 
Ronilço Guerreiro (Podemos), 
Marcos Tabosa (PDT), Victor 
Rocha (PP), Edu Miranda (Pa-
triota), Valdir Gomes (PSD), 
Ayrton Araújo (PT), Delei Pi-
nheiro (PSD) e Papy (SD). 

Clodoílson Pires declarou 
que tem um apoio firmado 
com outro nome dentro do 
partido. “Dentro de uma lógica 
estadual eu tenho um apoio 
firmado com o Rinaldo Mo-
desto, então pensando no que é 
melhor para o grupo do nosso 
partido não vou disputar.” 

Tabosa afirmou que sua 
pauta é municipal e eleições 
só para reeleição em 2024.  
“Minha carreira é municipal, 
assim como minha causa aqui 
dentro da Câmara.”

Já Edu Miranda assegurou 
que cumpre o compromisso 
com seus eleitores. “Fiz com-
promisso de que seria ve-
reador por quatro anos. Eu 
nem cumpri esse compro-
misso ainda, vou sair para 
outro cargo?” 

Rayani Santa Cruz

Com o término da janela 
partidária, o Progressistas 
se tornou a maior bancada 
da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, com cinco 
deputados estaduais. Continu-
aram no partido Gerson Claro 
e Evander Vendramini, que re-
cepcionaram os novos colegas 
de bancada: Barbosinha, Lon-
dres Machado e Marçal Filho.

O prazo de 30 dias para que 
parlamentares possam mudar 
de legenda, preservando o 
mandato atual, resulta nessas 
grandes mudanças, e na As-
sembleia foram 13 deputados 
a migrar de legenda.

O PSDB é a segunda maior 
bancada com quatro parla-
mentares. O ninho tucano 
ganhou novos integrantes 
com a entrada de Zé Teixeira 
[ex-União], e Jamilson Name 
[que estava sem partido]. Se 
mantiveram no partido o presi-
dente da Casa, deputado Paulo 
Corrêa (PSDB), e a deputada 
Mara Caseiro.

O PL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro e que tinha 
como único representante 
o deputado João Henrique 
Catan, ganhou novos membros 
com a entrada dos deputados 
Coronel David [que estava 
sem partido] e Neno Razuk, 
que deixou o PTB. O Partido 
Liberal entra como terceira 
maior bancada da Alems.

MDB, Republicanos e PT 
se mantiveram com dois re-
presentantes. Os deputados 
Marcio Fernandes e Renato 
Câmara continuam no MDB. 

Pelo Partido dos Trabalha-
dores continuam os deputados 
Amarildo Cruz e Pedro Kemp. 
No Republicanos, o deputado 
Antonio Vaz recepcionou Her-
culano Borgues, que saiu do 
Solidariedade e aumentou a 
bancada. 

Seis partidos ficaram com 
apenas um representante. 
Lidio Lopes que se manteve 
no Patriota; Felipe Orro re-
presenta o PSD após sair do 
PSDB; deputado Renan Contar 
está no PRTB, depois de ter 
saído do União Brasil e do PL; 
o deputado Lucas de Lima 
está no PDT, após deixar o 
Solidariedade; o deputado 
Paulo Duarte está no PSB ao 
sair do MDB; e o deputado 
Rinaldo Modesto representa 
o Podemos depois que deixou 
o PSDB. 

O Solidariedade e o PTB 
foram os partidos que dei-
xaram de ter representantes 
com a saída dos deputados 
que foram eleitos pelas le-
gendas em 2018. Lembrando 
que Lucas de Lima e Hercu-
lano Borges eram afiliados ao 
Solidariedade, e Neno Razuk, 
ao PTB. 

O PDT que estava sem fi-
gura política na Alems desde 
a saída de Jamilson Name, 
voltou a aparecer com a en-
trada de Lucas de Lima. O 
PRTB do Capitão Contar, o 
Podemos de Rinaldo Modesto 
e o PSB, de Paulo Duarte, 
também se “reavivaram” com 
a migração dos deputados.  

As mudanças foram con-
firmadas pela Alems junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral.
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Fake news Legislação

Pastores acusados de fazerem as abordagens serão ouvidos no Senado

Câmara e TSE fecham acordo 
para combater notícias falsas

Servidor público não pode ter 
reajuste acima da inflação

Prefeitos confirmam pedidos 
de propina por verbas do MEC

Ministro Alexandre 
de Moraes, Arthur 
Lira e pesidente do 
TSE, Edson Fachin

Comissão de Educação 
realiza oitiva para 
esclarecimentos sobre 
beneficiamento na 
destinação de verbas 
públicas do MEC

Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
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Campo de batalha
A janela partidária tornou o PL a maior legenda nas 

frentes parlamentares evangélica e agropecuária, dois setores 
estratégicos para a reeleição de Jair Bolsonaro. Entre os 
ruralistas, a sigla ganhou 23 deputados, totalizando agora 
40. Ficou à frente do PP, que também apoia o presidente, com 
39. Entre os evangélicos, o PL conquistou 23 parlamentares, 
saltando para 38. Ultrapassou até mesmo o Republicanos, 
ligado à Igreja Universal, que contabiliza 31 representantes 
nesse grupo.

Esquece 
A cúpula do PT avalia que o crescimento dos partidos 

bolsonaristas na janela partidária acabará por impor uma 
eleição mais dura do que o esperado. A percepção é de que a 
já difícil vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
primeiro turno agora é praticamente impossível.

Ciranda 
A bancada do PT contabiliza apenas dois deputados 

federais além dos eleitos em 2018. Havia a expectativa de 
receber mais parlamentares do PSB, mas isso se frustrou. Os 
novos integrantes vieram do PC do B e do PDT.

Desconto 
Dos 52 deputados eleitos pelo antigo PSL em 2018, a maioria 

puxados por Bolsonaro, apenas 15 se mantêm em seu sucessor, 
a União Brasil, quatro anos depois. Ou seja, 70% debandaram.

Saída 
O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-

chefe da Secretaria de Governo, não acompanhou o ex-juiz 
Sergio Moro na migração para a União Brasil e permaneceu no 
Podemos. Ele manteve o domicílio eleitoral no Distrito Federal, 
mas diz que, por ora, desistiu dos planos eleitorais.

Allons enfants 
O PT e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff enviaram carta ao partido França Insubmissa dando 
apoio à candidatura do representante da legenda, o veterano 
esquerdista Jean-Luc Mélenchon, na eleição presidencial do 
país europeu domingo (10).

Aux armes 
Apesar disso, Lula mantém boa relação com Emmanuel 

Macron, que busca reeleição. No ano passado, ele chegou a 
ser recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente 
francês, que é desafeto de Jair Bolsonaro.

Rugido 1 
A campanha de Marília Arraes (Solidariedade) ao governo 

de Pernambuco cunhou a expressão “Leoa do Norte” para ela. 
A ideia do publicitário Edson Barbosa, que vem tocando a pré-
campanha, é retratá-la como uma mulher que não se acovarda 
perante os clãs políticos locais.

Rugido 2 
Marília rompeu com o PT em razão de ter se sentido 

preterida na formação da chapa local. Ela tinha planos de ser 
candidata ao Senado. Embora em novo partido, a deputada 
mantém o apoio à candidatura de Lula (PT).

Sem discussão 
O secretário-geral do PSDB, deputado federal Beto Pereira 

(MS), diz que o partido já decidiu que as inserções nacionais 
do partido, no final de abril, serão exclusivamente dedicadas a 
divulgar a pré-candidatura do ex-governador João Doria. “Isso 
já está determinado”, afirma.

Fora do ar 
No caso das inserções regionais, afirma Pereira, os estados 

decidirão se abrirão espaço para Doria ou se promoverão seus 
pré-candidatos para governador. A regra frustra o desejo de 
Eduardo Leite de usar um pedaço das inserções nacionais 
para promover seu nome como uma alternativa presidencial.

Consolação 
Segundo Pereira, nada impede que Leite use parte do tempo 

do partido no Rio Grande do Sul, onde seu ex-vice e atual 
governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), tenta a reeleição.

Cara e coroa 
Tesoureiro do PSDB, César Gontijo tem sido o mais 

dedicado defensor de João Doria no embate interno com 
Eduardo Leite. Internamente, isso manda o recado de que o 
gaúcho não verá um tostão para sua “campanha paralela”. Por 
outro lado, mostra que figuras de maior visibilidade relutam 
em dar as caras para defender o paulista.

Retrocesso 
Oito entidades que representam tribunais de contas em 

todo o país divulgaram nota em que criticam a decisão do 
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) de restringir a divulgação dos chamados 
“microdados” de exames da área de ensino.

Blackout 
A limitação atinge os Censos Escolar e da Educação 

Superior e o Enem. Dados demográficos e socioeconômicos 
não são mais divulgados, impedindo recortes por região, raça e 
condição social, por exemplo. A justificativa é a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).

Agência Brasil

Em audiência pública na 
Comissão de Educação do Se-
nado, nessa terça-feira (5), 
prefeitos de três municípios 
confirmaram aos senadores 
que foram abordados por pas-
tores que pediam o pagamento 
de propina em troca da li-
beração de verbas do Minis-
tério da Educação (MEC). A 
intermediação, segundo eles, 
teria sido feita pelos pas-
tores Arilton Moura e Gilmar 
Santos, ligados à Igreja Mi-
nistério Cristo para Todos, de 
Goiânia (GO).

Segundo o relato do pre-
feito de Luís Domingues (MA), 
Gilberto Braga (PSDB), ele foi 
procurado em abril do ano 
passado, quando estava em 
Brasília para participar de um 
evento no MEC com a presença 
do então ministro da pasta 
Milton Ribeiro e de diversos 
prefeitos. Um grupo de 20 a 
30 pessoas foi almoçar, sem 
a presença do ministro, no 
restaurante Tia Zélia. Nesse 
local, Braga disse que foi ques-
tionado pelo pastor Arilton 
Moura sobre quais seriam as 
demandas do município.

O pastor teria orientado o 
prefeito de Luís Domingues a 
pagar R$ 15 mil “para proto-
colar o pedido no MEC”. Além 
disso, após a liberação dos 

recursos, Arilton Moura teria 
dito que o prefeito deveria lhe 
dar “1 quilo de ouro”.

“Ele disse que tinha de 
ver a nossa demanda. De R$ 
10 milhões ou mais, tinha de 
dar R$ 15 mil para ele proto-
colar [no MEC]. E, na hora 
que o dinheiro já estivesse 
empenhado, era para dar um 
tanto X. Para mim, como a 
minha região era área de mi-
neração, ele pediu um quilo 
de ouro”, contou.

Diante do pedido, o prefeito 
acrescentou que não disse 
“nem que sim, nem que não” 
e foi almoçar. Segundo Braga, 
o pagamento não foi feito nem 
as demandas liberadas.

Outro prefeito, Kelton Pi-
nheiro (Cidadania), de Bon-
finópolis (GO), também deu 
detalhes aos senadores de 
uma situação semelhante. 
À Comissão, ele disse que 
os pastores Arilton Moura e 
Gilmar Santos teriam cobrado 
propina de R$ 15 mil para via-
bilizar a construção de uma 
escola com 12 salas, orçada 
em R$ 7 milhões, no município. 
A abordagem também ocorreu 
em um almoço com prefeitos 
que estavam em Brasília.

“O pastor Arilton chegou 
na minha mesa e me abordou 
de uma forma muito abrupta 
e direta: ‘Olha prefeito, vi que 
no seu ofício o senhor pede a 

escola de 12 salas. Essa escola 
deve custar uns R$ 7 milhões. 
Mas é o seguinte, eu preciso de 
R$ 15 mil na minha mão hoje, 
você faz a transferência para 
a minha conta. Para depois 
não cola comigo, porque vocês 
políticos são um bando de ma-
landros, que não têm palavra’. 
Aquilo me deu ânsia de vô-
mito”, disse o prefeito Kelton 
Pinheiro aos parlamentares.

O prefeito de Boa Espe-
rança do Sul (SP), José Ma-
noel de Souza (PP), foi mais 
um a denunciar a cobrança 
de propina dos pastores. No 
caso dele, o valor pedido – em 
março do ano passado – foi 
ainda maior, cerca de R$ 40 
mil. No encontro, estariam pre-
sentes o ex-ministro, os dois 
pastores e o presidente do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
Marcelo Lopes da Ponte.

“O pastor Arilton me disse: 
‘Prefeito, você sabe muito bem 
como funciona, né? Não dá pra 
ajudar todos os municípios, 
mas eu consigo te ajudar com 
uma escola profissionalizante. 
Eu faço um ofício agora, eu 
coloco no sistema e, em con-
trapartida, você deposita R$ 
40 mil na conta da igreja evan-
gélica’”, relata. “Eu então bati 
nas costas dele [Arilton] e falei 
que para mim não serviria”, 
completou.

Livre acesso
Segundo as denúncias, 

mesmo sem cargos formais, os 
pastores tinham livre trânsito 
no ministério e intermediavam 
os pleitos de prefeituras junto 
a Ribeiro. O ministro deixou 
o comando da pasta após a 
divulgação de áudios em que 
ele afirma dar “prioridade” no 
repasse de verbas do FNDE 
aos “prefeitos que são amigos 
do pastor Gilmar Santos”. Ri-
beiro diz que a prioridade 
atende a um pedido do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Na próxima quinta-feira (7) 
a Comissão de Educação ouve 
os pastores Arilton Moura 
e Gilmar Santos. Enquanto 
Milton Ribeiro ainda estava no 
cargo, o colegiado aprovou um 
convite para que ele compare-
cesse ao Senado. A audiência 
seria na semana passada, mas 
diante da exoneração de Ri-
beiro, ele não compareceu 
nem justificou sua ausência.

Investigação
Milton Ribeiro é alvo de in-

vestigação por suposto favoreci-
mento na liberação de recursos 
para prefeituras por meio da 
intermediação de dois pastores. 
Os religiosos também são alvo do 
inquérito que foi aberto pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
a pedido da Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

Agência Câmara de Notícias

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
o presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, ministro Edson 
Fachin, e o vice-presidente do 
TSE, Alexandre de Moraes, assi-
naram nessa terça-feira (5) um 
termo de cooperação para o en-
frentamento da desinformação 
nas eleições. Moraes vai as-
sumir a presidência do tribunal 
no período eleitoral. As inicia-
tivas definidas serão realizadas 
de forma voluntária e gratuita, 
não implicando compromissos 
financeiros ou transferên-
cias de recursos entre o TSE 
e a Câmara. O documento tem 
como objetivo combater as 
chamadas fake news (notícias 
falsas) e garantir a legitimi-
dade e integridade do pleito de 
outubro. Pelo texto, as institui-
ções se comprometem a realizar 
atividades voltadas à conscien-
tização da ilegalidade das prá-
ticas de desinformação; a adotar 
medidas para desestimular e 

denunciar condutas ilegais em 
campanhas e o envio de disparo 
em massa de mensagens de pro-
paganda política em desacordo 
com a legislação; auxiliar na de-
fesa da integridade do processo 
eleitoral e da confiabilidade do 
sistema eletrônico de votação; 
e difundir conteúdos oficiais 
produzidos pelo TSE, incluindo 
serviços úteis ao eleitor.

De acordo com o termo de 
cooperação, a produção e di-
fusão de informações falsas e 
fraudulentas pode representar 
risco a bens e valores essenciais 
à sociedade, como a democracia. 
O documento afirma ainda que 
Câmara dos Deputados é a ins-
tituição que desempenha um 
papel-chave no debate público 
e na democracia brasileira e 
ressalta a importância da união 
de esforços entre as duas ins-
tituições na construção de um 
ambiente informacional sau-
dável e transparente no qual 
seja desestimulada a criação e 
disseminação de notícias falsas 
e de discursos de ódio.

Desde ontem (5), servi-
dores públicos não poderão 
receber reajuste salarial 
acima do índice da inflação 
registrada ao longo do ano 
eleitoral de 2022. A proi-
bição é prevista na Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/97 – 
artigo 73, inciso VIII) e vale 
até a posse das eleitas e dos 
eleitos nas eleições gerais 
de outubro. O agente pú-
blico que descumprir essas 
determinações pode sofrer 
punições severas.

A legislação proíbe que 
no período de 180 dias antes 
das eleições até o dia da 
posse dos candidatos eleitos 
haja aumento de remune-
ração para o funcionalismo 
público que exceda a re-
composição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo 
do ano da eleição, a fim 
de evitar que o eleitor seja 
influenciado por eventuais 
benefícios financeiros. O ob-
jetivo é garantir o equilíbrio 
da disputa, evitando que 
candidatas e candidatos 
usem esse instrumento 
para ganhar a simpatia do 
eleitor-servidor na hora da 
eleição.

Mas existe uma exceção 
à regra: a recomposição da 
perda inflacionária. Fora 
isso, qualquer reajuste con-
cedido está sujeito às puni-

ções da lei.
Caso o aumento seja su-

perior à recomposição in-
flacionária, os agentes pú-
blicos podem sofrer sanções 
que vão desde a suspensão 
imediata da conduta vedada 
ao pagamento de multa, com 
a possibilidade de cassação 
do registro de candidatura 
ou do diploma e a apli-
cação de Lei de Improbi-
dade Administrativa (Lei 
nº 8.429/1992) ao agente 
público infrator.

A legislação define 
agente público como quem 
exerce, ainda que transito-
riamente ou sem remune-
ração, por eleição, nome-
ação, designação, contra-
tação ou qualquer outra 
forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nos ór-
gãos ou entidades da ad-
ministração pública direta, 
indireta ou fundacional.

A determinação faz parte 
das “condutas vedadas aos 
agentes públicos em cam-
panhas eleitorais”, que traz 
uma série de proibições 
direcionadas aos agentes 
públicos, buscando impedi-
-los de utilizarem recursos 
públicos como forma de as-
segurar o princípio da igual-
dade entre os candidatos 
que disputam as eleições.

Política

Guilherme Seto e Juliana Braga

Vereadores se 
preparam rumo à 
disputa eleitoral 
de 2022

Progressistas

Corrida eleitoral
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André Luís disputa Governo; o restante a Assembleia e a Câmara Federal

Ao fim da janela, PP se torna 
maior bancada da Assembleia 

Câmara deve ter 15 vereadores 
candidatos nas eleições deste ano

O vereador João 
Rocha, que já presidiu 
a Câmara Municipal de 
Campo Grande, migrou 
para o Progressistas, com 
autorização do PSDB e 
em comum acordo entre 
as siglas. Ele despede do 
partido depois de 20 anos 
de filiação anunciando 

pré-candidatura. “Foi uma 
articulação em harmonia 
entre os partidos. 

A chapa do PSDB 
estava bem carregada, e 
em razão disso sou pré-
candidato a deputado 
federal integrando 
o PP que está se 
reestruturando.”

Depois de duas décadas, João 
Rocha deixa o ninho tucano

Izaias Medeiros

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Inserções 
O pré-candidato do  Eduardo Riedel tem tirado bom pro-

veito das inserções locais do partido e parece um veterano na 
telinha. Em contrapartida, as inserções nacionais do PSDB 
dedicadas a divulgar Doria, segundo o secretário-geral do 
partido, deputado Beto Pereira (PSDB-MS) “em  nada impede 
que Eduardo Leite use tempo do partido no RS”.

Inserções 1
Com a permanência de Eduardo Leite no PSDB, o grupo de 

tucanos aliado ao gaúcho quer evitar que João Doria mono-
polize as inserções em TV. Segundo o calendário do TSE, as 
primeiras propagandas partidárias do PSDB estão previstas 
para o dia 26 de abril. Os tucanos que defendem o lançamento 
de Leite, como candidato à Presidência, prometem brigar 
para incluí-lo nas inserções em rádio e televisão. Os aliados 
do gaúcho devem sugerir ao presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, que as propagandas sejam gravadas com todos os 
governadores tucanos, o que contemplaria além de Leite, o 
governador Reinaldo Azambuja.

Simone 
E o agora ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo 

Leite (PSDB), sinalizou que pode ser vice na chapa da sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) para a disputa da Presidência 
da República. Em entrevista à “Rádio Eldorado” o tucano 
afirmou ter “humildade” para abrir mão de aspirações 
pessoais e fazer composição com uma candidatura que se 
mostre viável contra a polarização. A parlamentar, segundo 
ele, “tem toda a condição de liderar esse projeto”, embora 
afirme ser muito cedo para determinar a posição de cada 
um numa chapa. “A nossa disposição e disponibilidade tem 
que ser de construir – apoiando, participando na chapa como 
vice-presidente, se for o caso”, disse.

Jovens
Uma boa notícia. Segundo TSE, o número de jovens entre 

16 e 17 anos que se inscreveram para votar este ano cresceu 
26% em apenas um mês, passando de 830 mil no fim de fe-
vereiro para 1,05 milhão na última semana de março. Nessa 
faixa etária, o voto é facultativo. A Justiça Eleitoral atribui 
o resultado a uma campanha feita na internet por persona-
lidades como Anitta, Zeca Pagodinho e Whindersson Nunes 
estimulando os adolescentes a votarem. 

Campanha
A coluna cONectado e a Editoria de Política do JE en-

campam a campanha e reforçam que, para poder votar em 
outubro, os jovens e novos eleitores precisam dar entrada 
no título no TRE até o dia 4 de maio para tirar o documento 
on-line. Votar é uma ato de cidadania!!!

Rafaela Alves e Rayani Santa Cruz

Dos 29 vereadores da Câ-
mara Municipal de Campo 
Grande, mais da metade deve 
concorrer às eleições deste 
ano. Muitos estão no seu pri-
meiro mandato e já vão tentar 
outro cargo na carreira polí-
tica. Dos parlamentares que 
já confirmaram ao jornal O Es-
tado que são pré-candidatos, 
no total de 15 parlamentares, 
o Professor André (Rede) é o 
único que vai concorrer à vaga 
de governador do Estado. 

“Queremos oferecer uma 
opção diferente das que 
vem se apresentando com 
uma proposta justa. Es-
tamos aguardando apenas 
a federalização com o PSOL 
para ‘carimbar’ minha 
pré-candidatura”, disse. 

São pré-candidatos a de-
putado estadual: Otávio Trad 
(PSD), Betinho (Republi-
canos), Tiago Vargas (PSD), 
Silvio Pitu (PSD), Dr. Loester 
(MDB), João Cesar Matto-
grosso (PSDB), Zé da Far-
mácia (Podemos) e William 
Maksoud (PTB). 

Já a deputados federal: 
Professor Juari (PSDB), Dr. 
Jamal (MDB), Junior Coringa 
(PSD), Gilmar da Cruz (Re-
publicanos), João Rocha (PP) 
e Coronel Alírio Villasanti 
(União Brasil). 

Otávio Trad se diz creden-
ciado, com a experiência ad-
quirida em seus mandatos, 
para concorrer a uma cadeira 
da Assembleia Legislativa. 
“Estou no meu terceiro man-
dato como vereador e isso me 
credencia tecnicamente e poli-
ticamente para trabalhar por 
Mato Grosso do Sul. São dez 
anos de Câmara Municipal.” 

Já o republicano Betinho 
alegou que busca uma vaga 
como deputado estadual para 
poder lutar ainda mais pela 
causa que defende na Câ-
mara. “Eu trabalho por uma 
pauta muito sensível que é 
a implantação de psicólogos 
e assistentes sociais nas es-
colas e quero lutar por ela a 
nível estadual.” 

O número é maior entre 
vereadores que vão concorrer 
por uma das 24 vagas para a 
Assembleia Legislativa. Dr. 
Loester vai entrar na disputa 
e garantiu que será sua última 
eleição. “Por ser a última, 
então meu objetivo é ganhar. 
Como vereador também é meu 
último mandato, vou deixar o 
lugar para os jovens.” 

Zé da Farmácia está à dispo-

sição do Podemos.  “Meu nome 
está à disposição do partido 
para concorrer a uma vaga na 
Assembleia Legislativa.”

Silvio Pitu pontuou que tem 
feito bom mandato.  “A prin-
cípio vou concorrer a uma 
vaga de deputado estadual. 
Mas estou aguardando ainda 
as definições do partido e 
também a do Marquinhos.”

Quatro parlamentares 
ainda estão pensando na 
possibilidade aguardando 
uma definição do partido. 
São eles: Camila Jara (PT), 
Professor Riverton (PSD), 
Sandro Benites (Patriota), e 
Carlão (PSB). 

Carlão, que é o presidente 
da Câmara, anda descontente 
com o partido, e afirmou que 
não vai concorrer a nada, caso 
o PSB feche aliança e apoie o 
pré-candidato a governo Edu-
ardo Riedel. “O meu time é 
do Marquinhos Trad, e como 
presidente municipal do PSB 
estou apoiando. Caso a execu-
tiva estadual feche com o outro 
candidato, eu vou pedir licença 
ao presidente Ricardo Ayache 
e não me candidatarei a nada.”

Camila Jara informou 
que aguarda a convenção do 
Partido dos Trabalhadores. 
“Não fazemos nada individual, 
sempre pensamos no cole-
tivo”, assegurou. 

Até o momento, dez parla-
mentares declararam que não 
vão disputar as eleições em ou-
tubro: Beto Avelar (PSD), atual 
líder da prefeita Adriane Lopes, 
Clodoílson Pires (Podemos), 
Ronilço Guerreiro (Podemos), 
Marcos Tabosa (PDT), Victor 
Rocha (PP), Edu Miranda (Pa-
triota), Valdir Gomes (PSD), 
Ayrton Araújo (PT), Delei Pi-
nheiro (PSD) e Papy (SD). 

Clodoílson Pires declarou 
que tem um apoio firmado 
com outro nome dentro do 
partido. “Dentro de uma lógica 
estadual eu tenho um apoio 
firmado com o Rinaldo Mo-
desto, então pensando no que é 
melhor para o grupo do nosso 
partido não vou disputar.” 

Tabosa afirmou que sua 
pauta é municipal e eleições 
só para reeleição em 2024.  
“Minha carreira é municipal, 
assim como minha causa aqui 
dentro da Câmara.”

Já Edu Miranda assegurou 
que cumpre o compromisso 
com seus eleitores. “Fiz com-
promisso de que seria ve-
reador por quatro anos. Eu 
nem cumpri esse compro-
misso ainda, vou sair para 
outro cargo?” 

Rayani Santa Cruz

Com o término da janela 
partidária, o Progressistas 
se tornou a maior bancada 
da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul, com cinco 
deputados estaduais. Continu-
aram no partido Gerson Claro 
e Evander Vendramini, que re-
cepcionaram os novos colegas 
de bancada: Barbosinha, Lon-
dres Machado e Marçal Filho.

O prazo de 30 dias para que 
parlamentares possam mudar 
de legenda, preservando o 
mandato atual, resulta nessas 
grandes mudanças, e na As-
sembleia foram 13 deputados 
a migrar de legenda.

O PSDB é a segunda maior 
bancada com quatro parla-
mentares. O ninho tucano 
ganhou novos integrantes 
com a entrada de Zé Teixeira 
[ex-União], e Jamilson Name 
[que estava sem partido]. Se 
mantiveram no partido o presi-
dente da Casa, deputado Paulo 
Corrêa (PSDB), e a deputada 
Mara Caseiro.

O PL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro e que tinha 
como único representante 
o deputado João Henrique 
Catan, ganhou novos membros 
com a entrada dos deputados 
Coronel David [que estava 
sem partido] e Neno Razuk, 
que deixou o PTB. O Partido 
Liberal entra como terceira 
maior bancada da Alems.

MDB, Republicanos e PT 
se mantiveram com dois re-
presentantes. Os deputados 
Marcio Fernandes e Renato 
Câmara continuam no MDB. 

Pelo Partido dos Trabalha-
dores continuam os deputados 
Amarildo Cruz e Pedro Kemp. 
No Republicanos, o deputado 
Antonio Vaz recepcionou Her-
culano Borgues, que saiu do 
Solidariedade e aumentou a 
bancada. 

Seis partidos ficaram com 
apenas um representante. 
Lidio Lopes que se manteve 
no Patriota; Felipe Orro re-
presenta o PSD após sair do 
PSDB; deputado Renan Contar 
está no PRTB, depois de ter 
saído do União Brasil e do PL; 
o deputado Lucas de Lima 
está no PDT, após deixar o 
Solidariedade; o deputado 
Paulo Duarte está no PSB ao 
sair do MDB; e o deputado 
Rinaldo Modesto representa 
o Podemos depois que deixou 
o PSDB. 

O Solidariedade e o PTB 
foram os partidos que dei-
xaram de ter representantes 
com a saída dos deputados 
que foram eleitos pelas le-
gendas em 2018. Lembrando 
que Lucas de Lima e Hercu-
lano Borges eram afiliados ao 
Solidariedade, e Neno Razuk, 
ao PTB. 

O PDT que estava sem fi-
gura política na Alems desde 
a saída de Jamilson Name, 
voltou a aparecer com a en-
trada de Lucas de Lima. O 
PRTB do Capitão Contar, o 
Podemos de Rinaldo Modesto 
e o PSB, de Paulo Duarte, 
também se “reavivaram” com 
a migração dos deputados.  

As mudanças foram con-
firmadas pela Alems junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral.

(Podemos)

(PSD)

(PSD)

(PSD)

(PSDB)

(MDB)

(PP)

(PSD) (Solidariedade)

(PP)

 (PT)

(PSB)

(PSD)

(Republicanos)

 (União Brasil)

(Podemos)
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 (Podemos) 
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Mais quatro países europeus anunciaram nessa terça 
a expulsão de diplomatas da Rússia em retaliação 
contra a guerra na Ucrânia e, em especial, contra 
os acontecimentos em Butcha. “A medida está em 
acordo com outros parceiros europeus e do Atlântico 
e é necessária por razões ligadas à nossa segurança 
nacional”, disse o chanceler italiano, Luigi Di Maio, ao 
anunciar a expulsão de 30 diplomatas russos.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, Jose 
Manuel Albares, fez declaração semelhante e disse que os 
25 russos expulsos de Madri “representam uma ameaça 
aos interesses e à segurança” da Espanha.

Na Dinamarca, a medida atingiu 15 representantes 
de Moscou. O chanceler Jeppe Kofod se referiu aos 
acontecimentos em Butcha como “outro exemplo de 
brutalidade, crueldade e crimes de guerra” e justificou 
a expulsão como “um sinal claro para a Rússia de que 
espionagem em solo dinamarquês é inaceitável”.

Na Suécia, a espionagem também foi o motivo 
alegado para a expulsão de três diplomatas russos. 
Segundo a chanceler Ann Linde, os alvos da medida 
“não estavam seguindo a Convenção de Viena e estavam 
conduzindo operações ilegais de inteligência”.

Lituânia

Cena trágica

Estados Unidos

41º dia

Presidente da Ucrânia chama cenário de imperdoável 
e sinaliza que haverá avanços se admitir massacre

Quem é o primeiro país da União 
Europeia a abrir mão do gás russo 

Prefeito de Mariupol diz que 
90% da cidade está destruída

Zelenski cita corpos em 
Butcha como obstáculo 
e considera conversa 
com Putin improvável

Folhapress

O presidente da Ucrânia 
disse que, embora o diálogo com 
a Rússia seja o único meio de 
encerrar a guerra que já dura 
41 dias, uma conversa direta 
com Vladimir Putin estaria fora 
de cogitação.

Durante entrevista a jorna-
listas ucranianos, Volodimir 
Zelenski voltou a citar o que 
chamou de genocídio em Butcha 
como um obstáculo nas negocia-
ções de paz. Em visita à cidade 
onde centenas de corpos foram 
encontrados nas ruas após a re-
tirada de tropas russas, o líder 
ucraniano já havia dito que era 
“difícil conversar”.

“Todos nós, inclusive eu, per-
ceberemos até mesmo a possibi-
lidade de negociações como um 
desafio”, disse Zelenski. “O de-
safio é interno, antes de tudo, o 
próprio desafio humano. Então, 
quando você se recompõe e tem 
que fazer isso, acho que não 
temos outra escolha.”

Mas depois de descrever os 
eventos de Butcha como im-
perdoáveis, Zelenski disse que 
Ucrânia e Rússia devem tomar 
a difícil decisão de prosseguir 

com as negociações, ainda que 
tenha sinalizado que só ha-
verá avanços neste sentido se 
Moscou reconhecer o que suas 
tropas fizeram.

Essa possível admissão por 
parte da Rússia é altamente im-
provável. Desde que as imagens 
dos cadáveres em Butcha come-
çaram a circular no sábado (2), 
Moscou culpou “radicais ucra-
nianos”, chamou a divulgação 
de “provocação” e reforçou o 
discurso de que não ataca civis 
de maneira deliberada.

A diplomacia russa afirmou 
ainda que encaminharia ao 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas evidências em-
píricas para comprovar “a farsa 
de Kiev e seus patrocinadores 
no Ocidente”.

Na terça, Moscou fez novas 
investidas contra o que chama 
de “fake news” da Ucrânia. 
“Estas são falsificações ma-
turadas na imaginação cínica 
da propaganda ucraniana”, pu-
blicou no aplicativo Telegram 
Dmitri Medvedev, ex-presidente 
e atual vice-secretário do Con-
selho de Segurança da Rússia.

Segundo ele, Kiev teria re-
cebido grandes quantias de di-

nheiro de empresas ocidentais 
de relações públicas e de orga-
nizações não governamentais 
para tentar incriminar Moscou. 
“Para desumanizar a Rússia e 
para sua máxima difamação, 
as feras frenéticas dos bata-
lhões nacionais e unidades de 
defesa territorial estão pre-
paradas para matar até seus 
próprios civis”, afirmou, sem 
apresentar provas.

Em um comunicado, o Mi-
nistério da Defesa russo disse 
ter evidências de que o Centro 
de Operações Psicológicas da 
Ucrânia “encenou uma fil-
magem de civis supostamente 
mortos pelas ações violentas 
das Forças Armadas russas”. 
As evidências, no entanto, não 
foram divulgadas nem deta-
lhadas, mas a pasta acusa Kiev 
de tentar fazer o mesmo em 
cidades como Sumi e Konotop, 
onde autoridades locais dizem 
que tropas russas deixaram 
rastro de mortos e torturados 
após se retirarem.

“É simplesmente um bem 
dirigido, mas trágico, show”, 
disse o porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, em entrevista co-
letiva. “É uma farsa que busca 

difamar o Exército russo e não 
vai funcionar.”

Peskov pediu ainda que a 
comunidade internacional se 
“desapegue de percepções 
emotivas e pense com a ca-
beça”. “Comparem os fatos e 
entendam a farsa monstruosa 
com a qual vocês estão lidando.”

Segundo ele, a mídia oci-
dental tem produzido uma nar-
rativa excessivamente parcial 
sobre a guerra da Ucrânia e 
ignorado as preocupações da 
Rússia contra os avanços da 
Otan (aliança militar liderada 
pelos EUA). 

Um dos argumentos do Kre-
mlin se baseia no fato de que 
as forças russas se retiraram 
de Butcha em 30 de março. O 
prefeito declarou a cidade livre 
dos invasores no dia seguinte, 
mas os cadáveres só foram exi-
bidos no último fim de semana. 
Segundo Moscou, os corpos 
mostrados em algumas ima-
gens não apresentavam sinais 
característicos da degradação.

Análise feita pelo jornal ame-
ricano “The New York Times” 
com base em imagens de satélite 
da empresa Maxar, mostra que 
ao menos 11 corpos estariam 

A Lituânia, uma das ex-
-repúblicas soviéticas, se 
tornou o primeiro membro 
da União Europeia a encerrar 
sua dependência do gás na-
tural da sua vizinha Rússia, 
o maior fornecedor de com-
bustível do bloco, informou o 
ministro da Energia do país, 
Dainius Kreivys. 

Segundo o ministro, as em-
presas do país báltico cortaram 
seus fluxos de gás através de 
gasodutos russos para zero 

no fim de semana, sem a ne-
cessidade de uma proibição 
do governo. 

No ano passado, a Rússia 
forneceu diretamente cerca 
de 26% das necessidades de 
gás da Lituânia e outros 12% 
vieram do armazenamento na 
vizinha Letônia, de acordo com 
a operadora de gasodutos da 
Lituânia. O país, que está es-
tudando opções para expandir 
seu terminal de gás natural 
liquefeito no Mar Báltico, agora 

contará com importações de 
gás dos EUA e da Noruega, 
segundo Kreivys.  

O conflito entre Rússia e 
Ucrânia desencadeou uma 
corrida para acabar com a 
dependência do gás pelos 
países do bloco europeu. A 
Alemanha, por exemplo, de-
pende do gás russo, já que 
40% do fornecimento é russo. 
A commodity de energia vem 
sendo usada como arma po-
lítica por Putin. 

O prefeito de Mariupol, 
Vadim Boitchenko, disse 
que 90% da cidade está 
destruída e que 40% da 
infraestrutura local 
é irrecuperável.

“O Exército russo destrói 
Mariupol brutalmente. Os 
bombardeios não param”, 
disse Boitchenko, acres-
centando que há cerca de 
130 mil moradores ainda 
tentando deixar a cidade.

A cidade, cuja posição é 
estratégica para Moscou em 
razão da possibilidade de 
ser um elo terrestre entre 
a Crimeia e os territórios 
separatistas na região do 
Donbass, também terá um 
novo prefeito – se depender 
dos russos.

Em um comunicado di-
vulgado nessa segunda, o 

nas ruas de Butcha já durante 
a ocupação russa. A reportagem 
comparou um vídeo publicado 
por um ucraniano no último 
sábado, na rua Iablonska, com 

fotos de satélite do dia 11 de 
março – objetos compatíveis 
com o tamanho de uma pessoa 
podiam ser vistos nos mesmos 
locais que o vídeo mostrava.

Corpo de homem 
semienterrado em vala 
comum de Butcha
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Retaliação diplomática

O chefe do Estado-Maior 
Conjunto dos Estados Unidos, 
o general Mark Milley, afirmou 
que o conflito gerado pela 
invasão da Rússia à Ucrânia, 
em 24 de fevereiro, pode se 
prolongar “durante anos”.

A declaração foi feita junto 
ao secretário de Defesa ame-
ricano, Llloyd Austin, no co-
mitê de Serviços Armados da 
Câmara dos Representantes, 
quando ambos falavam sobre 
o orçamento militar solici-
tado ao Congresso para o ano 
fiscal de 2023, que começa 
em outubro. 

Em resposta a uma per-
gunta do congressista demo-
crata Bill Keating sobre a du-
ração da guerra na Ucrânia, 
Milley opinou que será “um 
conflito muito prolongado”. 

“Penso que pode ser me-
dido pelo menos em anos, 
não sei se uma década, mas 
durante anos, com certeza”, 

previu, frisando que isso sig-
nificará que “a Otan, os EUA 
e todos os aliados e parceiros 
que estão apoiando a Ucrânia 
vão estar envolvidos durante 
muito tempo”. 

As falas das autoridades 
americanas seguem uma de-
claração do presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
na qual levantou dúvidas sobre 
a possibilidade de um encontro 
com o presidente russo, Vla-
dimir Putin, e sobre as ne-
gociações de paz em si, após 
acusar a Rússia de genocídio. 

Em discurso em vídeo ao 
Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas,  
Zelensky detalhou o que viu 
durante sua visita à cidade 
de Butcha, ao norte de Kiev, 
onde mais de 400 corpos foram 
encontrados nas ruas após a 
retirada de tropas de Moscou. 

“Retornei ontem da nossa 
cidade de Butcha, liberada re-

centemente das tropas russas, 
não muito longe de Kiev. Não 
há um único crime que não 
cometeram. O Exército russo 
procurou e matou deliberada-
mente qualquer um que servia 
a nosso país”, disse. “Eles ati-
raram e mataram mulheres do 
lado de fora de suas casas, eles 
mataram famílias inteiras, 
crianças e adultos, e tentaram 
queimar seus corpos.” 

Segundo o presidente, 
haveria uma “política con-
sistente de destruir a di-
versidade étnica e religiosa, 
então inflamam guerras e 
as lideram deliberadamente  
de maneira a matar o maior 
número possível de civis”. 
“Algumas delas foram bale-
adas nas ruas, outras foram 
jogadas em poços para que 
morressem. Há sofrimento. 
Foram mortos em aparta-
mentos, explodidos por gra-
nadas em suas casas.”

Soldado ucraniano com 
arma antitanque em 
Irpin, ao norte de Kiev 

Sergei Supinsky/AFP

Chefe do Estado-Maior diz 
que conflito pode durar anos

Conselho Municipal de Ma-
riupol disse que Moscou está 
apoiando um homem que se 

autoproclamou prefeito da 
cidade e que estaria colabo-
rando com as forças russas.

Cidade ucraniana de 
Mariupol foi uma das 
mais afetadas

Pavel Klimov/Reuters
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Saúde Segurança

Dinheiro

Manchester City vence o Atlético de Madrid 
e larga; Liverpool confirma favoritismo

Reforço com Pfizer aumenta 
proteção da CoronaVac

Dois brasileiros na lista de novos bilionários

O número de assaltos e ten-
tativas de assaltos a agências 
bancárias caiu 36,2% em 2021 
na comparação com o ano an-
terior, passando de 58 para 37 
ocorrências. A informação foi 
divulgada pela Febraban (Fe-
deração Brasileira de Bancos) 
com base em um levantamento 
feito com 17 instituições fi-
nanceiras, que representam 
juntas 90% do mercado ban-
cário do país.

As ocorrências de ataques 
a caixas eletrônicos também 
apresentaram queda na com-
paração entre os dois anos, 
passando de 434 para 266 no-
tificações, o que representou 
recuo de 38,7%.

Em 21 anos, o número de 
ocorrências de assaltos a 
banco caiu 98%. Já os ataques 
a caixas bancários vêm regis-
trando tendência de queda há 
sete anos. Em 2014, esse tipo 

de ataque registrou o pico, 
com 3.584 ocorrências. Com-
parando os números de 2014 
e 2021, o recuo foi de 92,5%.

“O setor bancário está for-
temente empenhado em ações 
tecnológicas e novos produtos 
que reduzem a necessidade do 
uso de dinheiro em espécie e 
em grandes quantias, o que tem 
sido fundamental para desesti-
mular as ações criminosas, das 
quais os bancos também são 

vítimas”, disse o presidente da 
Febraban, Isaac Sidney.

Segundo a entidade, para 
impedir os crimes, os bancos 
brasileiros têm investido R$ 
9 bilhões ao ano em segu-
rança, o triplo do que era 
gasto há dez anos. Os bancos 
também têm investido em 
canais digitais, o que reduz 
a necessidade de manuseio 
de dinheiro em espécie pelo 
cliente nas agências.

A revista “Forbes” publicou 
sua tradicional lista de novos 
bilionários de 2022. Entre 
eles há dois brasileiros: Pedro 
Franceschi e Henrique Dubu-
gras, cofundadores da startup 
de cartões de crédito corpora-
tivos Brex.

Franceschi tem 25 anos e 
Dubugras, 26. Cada um detém 
US$ 1,5 bilhão. Oficialmente, 
ambos tornaram-se bilionários 
em janeiro, quando a empresa 
que fundaram foi avaliada por 
investidores em US$ 12,3 bi-
lhões, cerca de R$ 57 bilhões. 
A Brex foi criada em 2017. 

Um ano depois, lançou os pri-
meiros produtos voltados para 
startups, sendo eles o seu 
primeiro cartão corporativo e 
um programa de pontos.

De lá para cá, a empresa se 
dedica a criar todo um sistema 
de gestão financeira voltado a 
empresas de crescimento ace-
lerado. Entre os produtos, estão 
conta para gerenciamento de 
caixa, controle de despesas, 
automatização de pagamentos e 
outras soluções. Hoje, são mais 
de mil funcionários.

“As empresas que estão co-
meçando hoje estão na van-

Receber uma dose de re-
forço da vacina da Pfizer 
após duas doses de Coro-
naVac produz uma proteção 
mais efetiva contra a variante 
ômicron do que uma terceira 
aplicação da CoronaVac, in-
dica um estudo divulgado 
ontem (5) pela Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz).

O trabalho avaliou dados 
do e-SUS, do Sivep-Gripe 
(Sistema de Informação de 
Vigilância Epidemiológica 
da Gripe) e do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI). Os dados abrangem 
de 6 de setembro de 2021 a 
10 de março de 2022, e foram 
divididos em dois períodos, 
de 6 de setembro de 2021 
a 14 de dezembro de 2021, 
quando a variante delta era 
a dominante no Brasil; e de 
25 de dezembro de 2021 a 10 
de março de 2022, quando 
havia maior circulação da 
variante ômicron.

Para avaliar a efetividade 
da dose de reforço em pes-
soas vacinadas com duas 
doses de CoronaVac foram 
desenhados três cenários. No 
primeiro, foram analisadas 
pessoas que receberam as 
duas doses da vacina produ-
zida no Instituto Butantan e 
não reforçaram a imunização 
nos seis meses seguintes. Os 
pesquisadores calcularam 
que a efetividade de apenas 
doses contra infecções sin-
tomáticas durante o período 
de maior circulação da va-
riante ômicron foi de 8,1%, ao 
passo que a proteção contra 
desfechos graves da doença 
chegou a 57%.

No segundo cenário, foram 
avaliados casos em que as 
pessoas receberam uma dose 

de reforço também de Coro-
naVac, o que produziu uma 
proteção adicional conside-
rada limitada pelos pesqui-
sadores. A efetividade contra 
infecções sintomáticas foi de 
15%, e contra casos graves, 
de 71,3%.

O terceiro cenário, em que 
a dose de reforço foi com a 
vacina da Pfizer, apresentou 
os maiores percentuais de 
efetividade: de 56,8% contra 
infecções sintomáticas e de 
85,5% contra casos graves. 
Além disso, o estudo mos-
trou que, 90 dias após a 
dose de reforço, a proteção 
contra casos graves não 
caiu, o que foi observado na 
vacinação com três doses da 
CoronaVac.

Os pesquisadores afirmam 
que as conclusões reforçam 
a orientação do Ministério 
da Saúde de que a dose de 
reforço deve ser prioritaria-
mente com vacinas com a 
tecnologia de RNA mensa-
geiro. A recomendação foi 
publicada em nota técnica de 
novembro de 2021. No Brasil, 
o imunizante da Pfizer é o 
único com essa plataforma 
tecnológica.

As vacinas contra a 
COVID-19 usadas no Brasil 
são de três plataformas tec-
nológicas diferentes. Além 
da vacina de RNA mensa-
geiro (Pfizer), que contém 
RNA sintético do Sars-
-CoV-2, há ainda as vacinas 
de vetor viral (AstraZeneca e 
Janssen), em que outro vírus 
é usado como vetor para 
transportar informações ge-
néticas do coronavírus, e a de 
vírus inativado (CoronaVac), 
que contém o vírus “morto”, 
incapaz de se replicar.

VANTAGEM 
INGLESA

Liga dos Campeões

De Bruyne marcou gol 
ou deu assistência em 8 
dos últimos 12 jogos que 
disputou em mata-mata

Ao fim da segunda etapa, o 
Liverpool matou o jogo: Luis 

Díaz recebeu enfiada, avançou e 
deixou o goleiro para trás
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Henrique Dubugras 
e Pedro Franceschi  
possuem patrimônio de 
US$ 1,5 bilhão cada 

A efetividade contra 
infecções sintomáticas 
foi de 15%, e contra 
casos graves, de 71,3%

Reprodução
Valentin Manieri

guarda de como os negócios 
são feitos. Os restaurantes 
evoluíram para cozinhas na 
nuvem, que vendem por meio 

de aplicativos de entrega. As 
lojas de varejo são as marcas 
on-line em primeiro lugar”, diz 
o manifesto da Brex.

Os bancos brasileiros têm 
investido R$ 9 bilhões ao ano 
em segurança, o triplo do que 
era gasto há dez anos

Valentin Manieri

Assaltos a bancos têm queda de 36% 
em 2021 e recuam 98% em 21 anos

Foi na insistência, deu o que 
fazer, mas o Manchester City 
venceu o Atlético de Madrid 
por 1 a 0 na tarde dessa terça-
-feira (5) e abriu vantagem nas 
quartas de final da Liga dos 
Campeões. No Etihad Stadium, a 
tradicional retranca de Simeone 
foi inexpugnável por mais de 
uma hora, mas Kevin De Bruyne 
achou o caminho e fez o solitário 
gol da vitória. O resultado dá 
vantagem ao time inglês, que 
na quarta-feira que vem (13) 

precisa de apenas um empate 
em Madri para avançar às se-
mifinais. O adversário sairá do 
vencedor do confronto Chelsea 
e Real Madrid, que jogam hoje. 

O confronto fez jus à expec-
tativa por um duelo ferrenho 
entre dois estilos quase anta-
gônicos de futebol: a clássica 
posse de bola paciente de Guar-
diola contra a não menos tradi-
cional retranca impenetrável 
de Simeone. Um time que ama 
atacar contra um time que ama 

se defender, não poderia ser 
diferente. A dinâmica foi um 
prato cheio para os amantes de 
tática, mas em campo mesmo 
foi pouco empolgante: o City 
dominou totalmente a posse de 
bola (73% no primeiro tempo), 
mas parou no ferrolho espanhol 
e foi ao intervalo sem ter exigido 
nenhuma defesa de Oblak.

O encaixe do jogo seguiu 
idêntico, com o Atlético amar-
rando tanto quanto pôde, mas a 
paciência do time inglês deu re-

sultado na metade do segundo 
tempo: Phil Foden criou pelo 
meio e, no meio de quatro de-
fensores, descolou assistência 
para De Bruyne abrir o placar.

Em Portugal
O Liverpool saiu na frente 

na disputa por uma vaga nas 
semifinais da Liga dos Cam-
peões. Diante de um lotado 
Estádio da Luz, o time inglês 
venceu o Benfica por 3 a 1, 
ontem, pelo jogo de ida das 

quartas de final da principal 
competição europeia. Os Reds 
abriram o placar aos 16 mi-
nutos, com Konaté, de cabeça. 
Aos 33, Mané ampliou para 
o time inglês em bela jogada 
pela esquerda. No segundo 
tempo, Darwin Nunez dimi-
nuiu para o Benfica. Aos 42, 
Luis Díaz assegurou o triunfo 
inglês. Com o resultado, o 
Liverpool garante a vaga até 
com uma derrota por um gol 
de diferença. Já o Benfica 

precisa de um triunfo por três 
gols de diferença para avançar 
direto. Em caso de vitória lusa 
por dois tentos de diferença, 
a disputa irá para os pênaltis. 
Liverpool e Benfica se reen-
contram na próxima quarta-
-feira, às 16h (de Brasília), em 
Anfield, pela volta das quartas 
de final da Champions. O ven-
cedor do confronto terá pela 
frente quem levar a melhor 
entre Villarreal e Bayern de 
Munique.



“Isso aqui vira um caos, porque é 
muito difícil os motoristas que estão 
na avenida dar passagem para nós 
que estamos na Rua da Alegria.”

Como é passar por aqui sem os semáforos?

Marilda Geraldo
empresária

FALA, POVO

Fonte   Reportagem         Fotos: Nilson Figueiredo

“Vive estragado esse semáforo e fica 
muito ruim, ainda mais porque esse é 
o meu caminho de todos os dias e a 
prioridade fica sempre com quem está 
na avenida.”

“É muito ruim, a Agetran precisa dar 
uma solução. Tem dia em que, além 
de congestionar a Rua da Alegria, fica 
fila também no contorno para a Rua 
Portuguesa.”

Roberto Curvalam
mecânico

Ricardo Zortea
empresário

“É bem complicado essa região aqui, 
porque esse conjunto de semáforos 
nunca está funcionando, e às vezes fica 
estragado por dias.”

Guilherme Hack
motorista de app
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Semáforos

Com 15 registros no fim de semana, população 
já enfrenta problemas com a falta de sinalização  

Audiência pública discute criação 
de app de transporte municipal

CNH Social registra mais de 52 mil inscritos 
e mais de 100 mil acessos ao site do Detran

Agetran registra mais de 470 
furtos de cabos e prejuízos 
já superam os R$ 700 mil 

O crescimento de 
roubos de cabos de 
telecomunicações 
também apresentou 
crescimento em todo o 
país nos últimos anos. 
Segundo levantamento 
da Conexis,  mais de 4 
milhões de metros de 
cabos de telecomunicações 
foram roubados em 2021. 
São pedaços de redes de 
serviços diversos, como 
telefonia fixa e celular, 
TV a cabo e de tráfego de 
dados na internet.

O total subtraído em 
2021, 4,12 milhões, teve 

queda de 11% em relação 
a 2020, quando foram 
roubados e furtados 4,6 
milhões de metros de 
ligações.

Foi o terceiro ano 
consecutivo em que o 
roubo desses cabos superou 
os 4 milhões. O Estado 
de São Paulo registrou o 
maior número, com mais 
de 1 milhão de metros.

Segundo a associação 
representativa das 
empresas do setor 
de telecomunicações 
e de conectividade, 
os roubos e furtos 

dessa infraestrutura 
prejudicaram mais de 6 
milhões de pessoas, com 
interrupções parciais de 
serviços.

“Um cabo desse pode 
afetar uma rua, um 
bairro, um município, 
dependendo do que é 
furtado, se é de fibra ótica 
ou um backhaul [tipo de 
infraestrutura de redes 
pela qual trafega grande 
quantidade de dados]. 
Tudo isso afeta, sempre 
com prejuízo”, diz o 
presidente-executivo da 
Conexis, Marcos Ferrari.

Cabos de telecomunicações na mira dos criminosos

Rafaela Alves  

Quem nunca passou por 
um semáforo que não estava 
funcionando no trânsito da Ca-
pital? O registro tem sido cada 
vez mais frequente pelos moto-
ristas e um dos problemas que 
podem estar ligados ao não 
funcionamento é o aumento 
no número de furtos dos cabos 
dos semáforos. 

De acordo com o diretor-
-presidente da Agetran 
(Agência Municipal de Trans-
porte e Trânsito), Janine 
Bruno de Lima, os furtos vêm 
aumentando com o passar 
do tempo. Somente no último 
fim de semana foram conta-
bilizadas 15 ocorrências em 
Campo Grande. Mas o pro-
blema começou a crescer na 
pandemia, a partir de outubro 
de 2020.

Durante esse período de 
pouco mais de 17 meses, a 
Agetran registrou 475 Bole-
tins de Ocorrência e o pre-
juízo passa dos R$ 700 mil. 
Valor referente à compra de 
pelo menos sete novos semá-
foros, que custam, em média, 
R$ 100 mil. 

“A cada dia que passa o 
crime está mais recorrente 
aqui na Capital. Para se ter 
uma ideia, tem locais que há 
o reparo na parte da manhã e 
durante a noite já furtam nova-
mente o cabeamento. E o gasto 
que temos com esses reparos 
poderiam ser utilizados em 
outros projetos”, assegurou 
Janine.

Além do furto dos cabos 
para venda do cobre, que hoje 
está sendo vendido por, em 
média, R$ 41 o quilo, os cri-
minosos também praticam 
vandalismo. A agência tem 
tomado algumas medidas 
para reduzir os índices, com 
a colocação de concertinas 
nos locais com muitos regis-
tros. Um desses locais é na 
rede semafórica da Avenida 
Senador Antônio Canale com 
a Rua da Alegria e com a Rua 
Portuguesa, próximo da rota-
tória da Coca-Cola e da UFMS. 

“A gente tem procurando 
medidas para evitar os furtos, 
cabo de aço, concertinas, mas 
eles sempre dão um jeito. Tem 
locais que estamos retirando a 
fiação aérea e instalando dois 
controladores e o que também 
gera custo. Cada controlador 
custa em média R$ 20 mil”, 
relatou. 

Bárbara F.Bejarano

A população sul-mato-
-grossense aproveitou a opor-
tunidade de concorrer a uma 
das 5 mil habilitações gra-
tuitas disponibilizadas pelo 
Estado. Até ontem (5), foram 
registrados 52.662 cadastros 
e 303.420 acessos ao site. 
As inscrições terminam hoje 
(6). O programa foi lançado 
pelo governo de Mato Grosso 
do Sul, em parceria com o 
Detran (Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul). O objetivo 
principal é beneficiar cinco 

mil pessoas cobrindo todos 
os gastos para a emissão 
da primeira habilitação. As 
categorias disponíveis são: 
A (motocicleta) ou B (carro) 
ou AB (motocicleta e carro).

 Para conseguir se inscrever 
é necessário estar inscrito no 
CadÚnico (Cadastro único) do 
governo federal antes de 19 
de fevereiro de 2022, possuir 
renda per capita de até meio 
salário-mínimo ou renda total 
de até dois salários-mínimos, 
saber ler e escrever e morar 
no Estado há, pelo menos, 
dois anos. Os escolhidos serão 
classificados por etapa de 

desempate feito eletronica-
mente por meio dos dados 
do sistema do Detran e da 
Sedhast, levando em conside-
ração a menor renda, maior 
número de integrantes da fa-
mília, data e hora. 

Segundo o Departamento 
de Trânsito, em caso de de-
sempate, os critérios devem 
ser a maior idade, menor 
renda, maior número de in-
tegrantes na família e data e 
hora de inscrição. Aplicados 
os critérios de desempate, 
será feito sorteio entre os 
beneficiários que permane-
cerem empatados. É impor-

tante lembrar que todo o pro-
cesso de seleção e desempate 
é feito eletronicamente por 
meio do cruzamento de dados 
do sistema do Detran e da 
Sedhast. 

Vale lembrar que para con-
seguir tirar a carteira de mo-
torista é necessário passar 
por um curso teórico, em que 
se explicam as regras e leis 
de trânsito determinadas pela 
região, e também aulas prá-
ticas que ensinam a manu-
sear o veículo nas ruas. Caso 
desobedecidas, a CNH do mo-
torista pode ser suspensa e 
recolhida pelo próprio Detran.

Suelen Morales

Hoje (6) ocorre a audi-
ência pública que discutirá 
sobre a viabilidade do pro-
jeto de lei que pretende a 
Política Municipal de Apoio 
aos Motoristas de Aplica-
tivo de Mobilidade Urbana. 
O aplicativo vai funcionar 
exclusivamente em Campo 
Grande, gerando emprego 
local e uma melhor renda 
para os motoristas de outras 
plataformas.

O objetivo é de que a 
categoria crie uma coope-
rativa municipal, que ficará 
responsável por gerir um 
aplicativo próprio. Do valor 

obtido com as corridas, 95% 
será lucro a ser dividido 
entre todos os motoristas e 
apenas 5% será usado para 
o custeio de despesas da 
cooperativa.

Paulo Pinheiro, presidente 
da Applic-MS (Associação de 
Parceiros de Aplicativos de 
Transporte de Passageiros 
e Motorista Autônomo de 
Mato Grosso do Sul), gos-
taria que, após aprovado o 
projeto, o aplicativo fosse 
administrado pelo município. 
“Seria importantíssimo que 
esse aplicativo fosse gerido 
pela prefeitura. Praticamente 
todo o ganho seria para os 
motoristas”, finalizou.

Já os motoristas que 
passam com frequência pelo 
cruzamento da Avenida Se-
nador Antônio Canale estão 
até acostumados com o pro-
blema. A analista Micheli Mo-
raes passa pelo cruzamento 
todos os dias. Segundo ela, o 

ponto se tornou o seu “pesa-
delo” diário.

“Isso aqui é um caos, agente 
até comemora quando está 
funcionando, porque é difícil 
conseguir atravessar a ave-
nida para pegar o acesso à 
Rua Portuguesa”, afirmou.

Os furtos estão se tornando diários, tem 
locais que há reparo durante a manhã e 
no fim da noite já furtaram novamente
Janine Bruno, diretor-presidente da Agetran

Cruzamento da Avenida 
Senador Antônio Canale 

tem sido palco de 
furtos com frequência 

Fotos: Nilson Figueiredo



Em alguns trechos, já 
é possível encontrar 
a estrutura cedendo 
após as chuvas
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Infraestrutura

População teme que estrutura não suporte a força das chuvas e prejudique a passagem

Idoso foge da 
Santa Casa 
após 23 dias 
de internação 

Contrariando os motoristas, Agetran afirma 
que estacionamento rotativo é necessário 

Obra inacabada de ponte sobre Córrego Lagoa 
volta a preocupar moradores de Campo Grande

Osmar Brito pontua que 
a situação fica cada vez 
pior com o registro de 
tempestades

Fotos: Nilson Figueiredo

Rede Solidária 
disponibiliza exames 
femininos gratuitos 

Inscrições para 
atendentes do 
Bioparque

Motoentregadores 
recebem ponto 
de apoio 

Animal vítima de 
atropelamento teve 
o casco restaurado

Polícia Civil 
investiga morte de 
bebê recém-nascido 

Homem é preso 
por tráfico de 
entorpecentes 

Nos dias 19 e 20 de abril, 
o programa Rede Solidária, 
oferecido pelo governo de 
MS, vai promover o Dia da 
Saúde da Mulher. Nesse dia 
vão ser disponibilizados 
exames gratuitos para 
prevenção contra câncer 
de colo do útero e de mama 
nas idades entre 25 e 64 
anos. É necessário fazer 
um cadastro até sexta-feira 
(8) na sede do Programa 
Solidário. 

Termina nessa quinta-
feira (7) o período de 
inscrições do processo 
seletivo para atendentes 
de visitantes no Bioparque 
Pantanal, o “Aquário do 
Pantanal”. São dez vagas 
e o pré-requisito é de que 
os profissionais sejam 
graduados em Biologia 
ou Turismo, uma vez que 
ficarão responsáveis pela 
experiência dos visitantes. 

A Prefeitura de Campo 
Grande entregou o primeiro 
ponto de descanso para os 
motoentregadores nessa 
segunda-feira (4). O intuito 
principal desse ponto é 
que os trabalhadores de 
entrega usufruam dos 
banheiros, bebedouros, e 
até de tomadas. O local está 
localizado na Praça dos 
Imigrantes e já pode ser 
usado pelos entregadores.

A Polícia Militar 
Ambiental salvou um 
jabuti na Rodovia MS-489, 
em Naviraí, que estava 
sangrando muito por ter 
sido atropelado. O réptil  
teve o casco dilacerado 
pelo acidente, porém o 
veterinário responsável 
conseguiu restaurar o casco 
e estancar o sangramento 
do animal. O animal teve 
alta no mesmo dia e foi 
encaminhado ao Cras 
(Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres).

A Polícia Civil começou 
uma investigação da morte 
de um bebê de 2 meses 
em Sidrolândia. O caso 
aconteceu nessa terça-feira 
(5) e, de acordo com os 
relatos dados à polícia, o 
irmão do bebê ouviu gritos 
da madrasta, que dormia na 
cama com o recém-nascido. 
Foi solicitado exame 
pericial da vítima e a polícia 
segue investigando. 

A Delegacia 
Especializada de Repressão 
ao Narcotráfico prendeu 
um homem, 35, por fornecer 
drogas sintéticas em festas 
em Campo Grande. Com 
ele foram achados vários 
tipos de entorpecentes e 
anabolizantes. O homem 
confessou o crime.

“Ficou muito melhor sem a cobrança, 
já pagamos tudo quanto é coisa, ainda 
pagar para estacionar na rua.”

Você concorda com a cobrança?

Adanilto Souza
pecuarista

FALA, POVO

Fonte   Reportagem         Fotos: Valentin Manieri

“Pagar para estacionar na rua, não tem 
segurança nenhuma. Então acredito 
que não tem de voltar.”

“É sempre difícil achar uma vaga, 
então acho que não tem de voltar a 
cobrar por esse serviço.”

Jussara de Sá
autônoma

Zenilton Sodré
funcionário público

“Nunca tem vaga, pagando ou não 
pelo serviço, o fluxo é o mesmo; se 
funcionasse seria diferente.”

Wellington Amaral
motorista de app

Silvio Ferreira

Liberada para travessia de 
veículos no dia 20 de fevereiro, 
mesmo sem ter sido finalizada, 
a obra de reconstrução do pon-
tilhão sobre o Córrego Lagoa, 
na Avenida General Alberto 
Carlos Mendonça (prolonga-
mento da Avenida Panambi 
Vera), que auxilia o trânsito 
para moradores dos bairros 
São Conrado e Santa Emília, 
já está sendo afetada pela 
força das águas da chuva e a 
população teme que a estru-
tura desabe.

Na ocasião da liberação, de-
pois de meses de interdição, a 
Sisep (Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos) informou que as etapas 
da obra que ainda precisavam 
ser concluídas – a construção 
de um dissipador de energia 
(uma estrutura em formato 
de escada que tem a função 
de reduzir a velocidade da 
água das chuvas escoada das 
avenidas Lúdio Martins Co-
elho, Panambi Vera e General 
Alberto Carlos Mendonça) e a 
desobstrução de bocas de lobo 
do entorno – não impediam a 
liberação do trânsito. 

Segundo o comerciante 
Marcos Antônio dos Santos 
Tavares, de 48 anos, que 
frequenta a região, mesmo 
com a liberação parcial, os 
problemas não foram mini-
mizados. “Três dias depois 
da reinauguração da ponte a 
água do córrego alagou tudo 
por aqui de novo”, afirmou. 

A preocupação com a segu-
rança principalmente de quem 
passa a pé pelo local é ainda 
maior. A população aponta que 
tem a impressão não só de que 
a obra não foi concluída, mas 
também de que foi abandonada 
e vem se degradando com o 
passar do tempo. Além disso, 
a ausência de guard-rails ao 
longo de toda a extensão do 

Rafaela Alves 

Desde o último dia 22 de 
março que o contrato vigente 
com a FlexPark, empresa res-
ponsável pelo estacionamento 
rotativo da área central, foi en-
cerrado. Já no outro dia, 23 
de março, os motoristas não 
precisaram mais pagar para 
estacionar, podendo causar 
ainda mais a indisponibilidade 
de vagas, problema recorrente 
da região. 

No entanto, para os usuários, 
a dificuldade em encontrar uma 
vaga indefere de pagar ou não. 
O funcionário público Zenilson 
Sodré afirmou que, na maioria 
das vezes que foi até o Centro, 
teve de estacionar em estabele-
cimentos privados.

 “Nunca tem vaga e você 
precisa colocar seu carro em 
um estacionamento particular e 
pelo preço, dependendo do que 
venho fazer , acabo optado por ir 
no shopping”, assegurou. 

Entretanto, o diretor-pre-
sidente da Agetran (Agência 
Municipal de Transporte e Trân-
sito), Janine Bruno de Lima, ex-
plicou que o serviço ajuda, justa-
mente, em relação às vagas, em 
razão da rotatividade. Já que 
o carro não pode ficar estacio-
nado por mais de duas horas no 
mesmo local. 

“Totalmente necessário o 

estacionamento rotativo. Não 
tem cidade do porte de Campo 
Grande que não tenha essa ne-
cessidade e para o comércio ele 
é altamente positivo. Porque o 
que acontece quando você não 
tem o estacionamento rotativo 
em área central, é que o traba-
lhador deixa o carro estacionado 
em uma das vagas durante toda 
sua carga horária”, esclareceu. 

Sobre a nova licitação, Ja-
nine ressaltou que ainda não 
tem data para que seja lançada, 
mas que está sendo feito o 
termo de referência pela Agereg 
(Agência de Regulação dos Ser-
viços Públicos Delegados de 
Campo Grande). 

“Depois do termo pronto 
que monta o edital para poder 
abrir a licitação. Acredito que 
ela seja lançada no segundo 
semestre”, disse.

O contrato com a FlexPark, 
empresa responsável pelo es-
tacionamento rotativo, tinha 20 
anos. Ele foi firmado para pres-
tação de serviço por dez anos, 
podendo ser renovado por mais 
dez, o que ocorreu. Então, se-
gundo o diretor-presidente, era 
um contrato muito antigo. 

“Não havia possibilidade de 
estender mais, era um contrato 
com padrões antigos. Temos 
modelos com mais tecnologia, 
agora vamos para moderni-
dade”, enalteceu. 

Cinco dias de abril acumulam mais da 
metade do esperado de chuvas do mês

Desde o começo do mês, 
a chuva não tem impres-
sionado os sul-mato-gros-
senses. Só na Capital, entre 
sexta (1º) e terça (4) choveu 
56,9 milímetros e todo o 
esperado do mês é de 110,5 
milímetros, segundo o mete-
orologista Natálio Abrahão. 
Ou seja, já caiu mais da me-
tade do esperado para abril.

E não para por aí, o Inmet 

(Instituto Nacional de Me-
teorologia) divulgou ontem 
(5) novos alertas de chuvas 
intensas a qualquer hora 
do dia em 45 municípios de 
Mato Grosso do Sul. O alerta 
vale até a quarta-feira (6) 
e pode chegar até 50 milí-
metros com possibilidade 
de ventos de até 60 km/h, 
porém sem riscos de pre-
juízos, como alagamentos, 

quedas de árvores e energia. 
A Cemtec (Centro de 

Monitoramento do Tempo 
e Clima) explicou que até 
o dia 12 de abril os acumu-
lados de chuva podem ser 
registrados entre 5 e 125 
milímetros, principalmente 
na região do extremo sul do 
Estado. (Colaborou Barbara 
F. Bejarano)

Vale ressaltar que os valores 
das tarifas dos serviços do esta-
cionamento rotativo adquiridos 

pelos usuários, e que não foram 
utilizados até o dia 22 de março, 
vão permanecer válidos.

pontilhão e a existência de 
grotões em meio à terra que 
vêm sendo assoreada para 
dentro do córrego, além de 
uma grande quantidade de en-
tulho de concreto da obra não 
concluída, deixam o local com 
um aspecto de total abandono. 

“Bastou chover forte que a 
água já transbordou, passando 
por cima do pontilhão. Acredito 
que, além de demorar muito, o 

serviço não foi bem feito e 
os resultados não vão ser os 
esperados, prejudicando mais 
ainda os moradores”, lamenta 
o pedagogo Osmar Brito, de 
64 anos. 

Para o repositor Denis Fer-
reira, 30, esta não é a primeira 
vez em que o município começa 
a trabalhar na região e não 
termina o serviço. 

“A ponte ficou meses inter-

ditada e a chuva está levando 
toda a terra de debaixo da cal-
çada nova embora. É questão 
de dias para a chuva levar tudo 
embora. Não é a primeira vez 
que isso acontece. Tá muito es-
tranho e perigoso esse trecho 
da nova calçada sobre o ponti-
lhão. Além de que vira um brejo 
toda vez que chove”, afirma.

Em nota, a Prefeitura de 
Campo Grande informou que a 

obra da ponte deverá receber 
o reforço com uma estrutura 
para o escoamento das águas 
pluviais. “A obra da ponte 
ainda não foi concluída tendo 
sido liberado o tráfego para 
facilitar o acesso aos bairros 
Santa Emília e São Conrado. 
Será construída uma estrutura 
para escoamento da enxur-
rada e reforçar a captação das 
águas pluviais”, finalizou. 

Kamila Alcântara

O idoso de 73 anos, inter-
nado desde o dia 8 de março 
após seu apartamento pegar 
fogo, fugiu da Santa Casa de 
Campo Grande sem concluir 
o tratamento. Ele foi socor-
rido em estado grave depois 
do incêndio no Edifício XV de 
Novembro, localizado na rua 
com o mesmo nome, entre as 
rus Calógeras e 14 de Julho.

Conforme divulgado pela 
assessoria do hospital, às 
14h da última sexta-feira 
(1°) o paciente “simples-
mente pegou os pertences 
e saiu do hospital”, como 
confirmou a assessoria da 
Santa Casa. Nesses casos, 
não tem o que a equipe fazer.

Situação do apartamento 
O jornal O Estado entrou 

em contato com o advo-
gado Alessandro Luiz de 
Oliveira, que disse ainda 
que os moradores estão 
recorrendo ao seguro pa-
trimonial. “Agora, o prédio 
está fazendo diversos orça-
mentos pra recuperar o que 
foi atingido pelo fogo, para 
repassarmos para segura-
dora”, destacou. 
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O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) é 
o índice do contrato de concessão da Energisa. A 
validade segue até 2026.

Conforme a Fundação Getulio Vargas, em março, o 
índice subiu 1,74%. Com isso, acumula alta de 14,77% 
em 12 meses e de 5,49% no ano.
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Conta de luz mais 
cara será definida 

no fim do mês

Energisa e Concen MS 
pediram para que a 

definição do reajuste 
fosse prorrogada para 
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O reajuste na conta de luz 
para 1,084 milhão de consu-
midores sul-mato-grossenses 
foi adiado para o dia 30 de 
abril. A princípio, o novo 
valor seria decidido na terça-
-feira (5), na 11ª Reunião Pú-
blica Ordinária de Diretoria 
da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), para 
começar a valer já na sexta-
-feira (8). 

No entanto, a Energisa e o 
Concen (Conselho de Consumi-
dores da Área de Concessão da 
Energisa MS) solicitaram para 
que o prazo fosse prorrogado 
para tentar reduzir o aumento, 
que tem previsão de ser de, pelo 
menos, 10%.

“Consideramos que qual-
quer percentual para ame-
nizar o efeito ao consumidor 
é muito importante. A gente 
ainda não pode adiantar o 
percentual, porque estamos 
tentando sensibilizar a 
Aneel, e a própria conces-
sionária, para ver se a gente 
consegue outros redutores”, 

Bela Reina

Em Campo Grande, 47,8% 
das famílias possuem alguma 
dívida em atraso. É o que 
mostra a PEIC (Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor) refe-
rente ao mês de março.

Dessas famílias, 56,7% 
estão com atraso acima de 90 
dias; 19,4% entre 30 e 90 dias; 
16,1% até 30 dias.

No entanto, no geral, o 
índice das que relataram 
ter contas em atraso caiu 
de 31,1% a 30% e das que 
informam que não terão con-
dições de pagar suas contas 
passou de 13,3% a 13%. 

Dos entrevistados na Ca-
pital, 39,5% têm comprometi-
mento por mais de 1 ano; 18,1% 
até 3 meses; 16,1% entre 6 
meses e 1 ano; 12,7% entre 3 e 
6 meses. Em relação à renda, 
55,5% dos endividados têm um 
comprometimento de 11% a 
50% de sua renda mensa.

Os principais débitos con-
tinuam sendo com o cartão 
de crédito (69,1%); carnês 
(19,3%); financiamento de 
casa 14,7%; financiamento de 
carro (7,5%) e crédito consig-
nado (4,2%).

Índice
No geral, em março, o índice 

de endividamento das famílias se 
manteve praticamente estável, 
saindo de 62,4% para 62,7%.

para fazer um network que 
gera negócios. Para isso, 
existe toda uma metodologia 
que utilizamos para real-
mente alavancar o negócio 
dos empresários em vários 
seguimentos. Em empresas 
pequenas e médias, mais 
de 80% do crescimento se 
deve às indicações. Temos 

vários negócios que estão 
sendo fechados exatamente 
vindo com essas parcerias”, 
destacou.

Processo seletivo
Para entrar no BNI, existe 

um processo seletivo para 
quem for indicado.

Os empresários que são 

membros se apresentam, 
falam de suas marcas e re-
velam seus interesses de ne-
gócios antes de começarem a 
dividir contatos e experiên-
cias. Além disso, de acordo 
com o diretor, existe uma 
taxa anual para participar 
do grupo e receber negócios 
semanalmente.

Palestra 
A palestra será minis-

trada pelo diretor distrital 
do BNI para o Centro-
-Oeste, Jair Lima, que é 
especialista em Coaching 
e Mentoring de Alta Per-
formance, à frente da em-
presa ViaGestão há mais 
de 20 anos.

Lima também é professor 
de MBAs em várias insti-
tuições de Ensino Superior. 
Jair Lima iniciou seu tra-
balho no BNI nas regiões de 
Ribeirão Preto e de Franca, 
no interior de São Paulo.

Atualmente, coordena 
mais de 20 equipes e mais 
de 1.000 empresários no 
Centro-Oeste e no interior 
de São Paulo. 

“Tem de entrar com a 
obrigação de ajudar, isso 
gera um resultado finan-
ceiro imenso. Além disso, 
os membros devem con-
vidar novos empresários 
para os negócios cres-
cerem. Em Ribeirão Preto 
(SP) e Franca, onde o BNI 
possui maiores quanti-
dades de membros, eles 
fazem R$ 1 milhão e meio 
em negócios.”

Os interessados em 
obter mais informações e 
fazer inscrição para par-
ticipar da palestra devem 
entrar em contato por 
meio do e-mail contato@
bnims.com.br.  

Kleber Ribas é 
diretor-executivo da 
BNI Campo Grande

João Vitor Fernandes

Com a missão de promover 
parcerias comerciais entre 
empresários em todo o mundo 
e agora chegando a Campo 
Grande, a maior organização 
de networking profissional 
do mundo, BNI (Business 
Network International), vai 
promover a palestra: “Como 
transformar o seu networking 
em negócios”. O evento acon-
tece hoje (6), às 7h, no Grand 
Park Hotel.

Há 12 anos no Brasil, o 
BNI está presente em mais 
de 100 cidades, com 8.400 
membros e 250 equipes. 

Em Campo Grande, está 
desde o início de 2022 com 
o BNI Ipês, que tem como 
diretores-executivos Kleber 
Ribas e Tatiana Mongelos. No 
período, foram R$ 100 mil em 
negócios fechados.

Em entrevista ao jornal 
O Estado Online, Kleber 
explica que a afiliação ao 
BNI oferece, entre outras 
possibilidades, acesso a 
treinamento empresarial, 
oportunidades para fazer ne-
tworking de forma profis-
sional e gerar negócios com 
diversos membros do BNI em 
76 países.

Ainda de acordo com 
Ribas, em Campo Grande, 
o Business possui um grupo 
com 21 empresários. “Nos 
reunimos toda a semana 

explicou a presidente do 
Concen, Rosimeire Costa.

Em nota, a Energisa comu-
nicou que pediu o adiamento 
em razão do atual momento 
econômico.

“A Energisa Mato Grosso 
do Sul, sensível ao momento 
atual, informa que solicitou 
à Aneel o adiamento do rea-
juste tarifário, que entraria 
em vigor no dia 8/4, com 
o propósito de amenizar o 
impacto na conta de luz em 
virtude do término da ban-
deira de escassez hídrica, 
prevista para o fim deste 
mês. O reajuste de 2022 será 
definido pela Aneel nas pró-

ximas semanas”, disse.
No Reajuste Tarifário 

Anual 2021, o aumento médio 
ao consumidor da área de 
concessão foi de 8,9%.

Reduções 
Após gestão do conselho, 

a Justiça Federal decidiu no 
dia 7 de março sobre a devo-
lução de impostos cobrados 
de forma indevida pela Fa-
zenda Federal (com ICMS na 
base do PIS e Cofins), o que 
já atenua o índice. 

Além disso, o empréstimo 
de R$ 178,6 milhões, dispo-
nibilizado para Mato Grosso 
do Sul, também deve ajudar 

a diminuir os impactos em 
4,14 pontos porcentuais nas 
tarifas deste ano.

Porém a conta chegará a 
partir de 2023, com os consu-
midores de MS tendo de arcar 
pelos próximos quatro anos.

No dia 15 de março, a Aneel 
anunciou empréstimos bancá-
rios, divididos em duas par-
celas, de R$ 10,5 bilhões para 
cobrir os custos extras de con-
tratação de energia no ano pas-
sado e minimizar os impactos 
da conta de luz em 2022. 

CPI da Energisa
Em novembro de 2019, a 

Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul instaurou a 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Energisa, 
para apurar irregularidades 
na medição de energia. A tra-
mitação dos trabalhos segue 
suspensa até 1° de maio.

“Acredito que a população 
terá sim, uma resposta posi-
tiva referente aos trabalhos 
da CPI, quando concluir a re-
tirada dos relógios restantes, 

quando tivermos o laudo da 
perícia do Departamento de 
Engenharia da USP de São 
Carlos e o relatório final da 
Comissão”, disse o deputado 
estadual Felipe Orro (PSDB), 
autor da proposta.

A comissão continua re-
cebendo denúncias para a 
devida apuração.   

Em contrapartida, a Ener-
gisa, por meio de mandado de 
segurança, conseguiu liminar 
no TJMS (Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul) para 
suspender a perícia dos 200 
medidores de consumo que 
seria realizada no Departa-
mento de Engenharia da USP 
de São Carlos, o que atrasou 
os trabalhos da CPI. 

No entanto, a referida li-
minar foi revogada, sendo 
mantida a perícia. Até o mo-
mento já foram removidos 97 
relógios medidores. 

Líder em reclamações
Em 2021, a Energisa ficou 

em primeiro lugar no ranking 
de reclamações feitas à 
Procon estadual (Superin-

tendência para Orientação 
e Defesa do Consumidor). 
Foram 364 ocorrências e 
1.734 reclamações, aumento 
de 50% se comparado a 2020. 

Falta de energia
Segundo a Aneel, a distri-

buidora de energia elétrica, 
também, foi obrigada a pagar 
R$ 11,41 milhões em inde-
nizações, ao longo de 2021, 
por deixar que consumidores 
ficassem 844.275 vezes sem 
luz por mais de dez horas.

A tempestade de areia, que 
ocorreu no dia 15 de outubro 
de 2021, em Campo Grande, 
pode ter contribuído para 
essas indenizações.

Lucro 
Também no ano passado, 

a Energisa investiu R$ 515,5 
milhões. Já em 2020 foram 
R$ 225,4 milhões. 

Em relação ao lucro lí-
quido foram R$ 601,4 mi-
lhões. O montante é 75,7% 
maior que 2020, quando 
foram registrados R$ 342,4 
milhões.
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O reajuste na conta de luz 
para 1,084 milhão de consu-
midores sul-mato-grossenses 
foi adiado para o dia 30 de 
abril. A princípio, o novo 
valor seria decidido na terça-
-feira (5), na 11ª Reunião Pú-
blica Ordinária de Diretoria 
da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), para 
começar a valer já na sexta-
-feira (8). 

No entanto, a Energisa e o 
Concen (Conselho de Consumi-
dores da Área de Concessão da 
Energisa MS) solicitaram para 
que o prazo fosse prorrogado 
para tentar reduzir o aumento, 
que tem previsão de ser de, pelo 
menos, 10%.

“Consideramos que qual-
quer percentual para ame-
nizar o efeito ao consumidor 
é muito importante. A gente 
ainda não pode adiantar o 
percentual, porque estamos 
tentando sensibilizar a 
Aneel, e a própria conces-
sionária, para ver se a gente 
consegue outros redutores”, 

Bela Reina

Em Campo Grande, 47,8% 
das famílias possuem alguma 
dívida em atraso. É o que 
mostra a PEIC (Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor) refe-
rente ao mês de março.

Dessas famílias, 56,7% 
estão com atraso acima de 90 
dias; 19,4% entre 30 e 90 dias; 
16,1% até 30 dias.

No entanto, no geral, o 
índice das que relataram 
ter contas em atraso caiu 
de 31,1% a 30% e das que 
informam que não terão con-
dições de pagar suas contas 
passou de 13,3% a 13%. 

Dos entrevistados na Ca-
pital, 39,5% têm comprometi-
mento por mais de 1 ano; 18,1% 
até 3 meses; 16,1% entre 6 
meses e 1 ano; 12,7% entre 3 e 
6 meses. Em relação à renda, 
55,5% dos endividados têm um 
comprometimento de 11% a 
50% de sua renda mensa.

Os principais débitos con-
tinuam sendo com o cartão 
de crédito (69,1%); carnês 
(19,3%); financiamento de 
casa 14,7%; financiamento de 
carro (7,5%) e crédito consig-
nado (4,2%).

Índice
No geral, em março, o índice 

de endividamento das famílias se 
manteve praticamente estável, 
saindo de 62,4% para 62,7%.

para fazer um network que 
gera negócios. Para isso, 
existe toda uma metodologia 
que utilizamos para real-
mente alavancar o negócio 
dos empresários em vários 
seguimentos. Em empresas 
pequenas e médias, mais 
de 80% do crescimento se 
deve às indicações. Temos 

vários negócios que estão 
sendo fechados exatamente 
vindo com essas parcerias”, 
destacou.

Processo seletivo
Para entrar no BNI, existe 

um processo seletivo para 
quem for indicado.

Os empresários que são 

membros se apresentam, 
falam de suas marcas e re-
velam seus interesses de ne-
gócios antes de começarem a 
dividir contatos e experiên-
cias. Além disso, de acordo 
com o diretor, existe uma 
taxa anual para participar 
do grupo e receber negócios 
semanalmente.

Palestra 
A palestra será minis-

trada pelo diretor distrital 
do BNI para o Centro-
-Oeste, Jair Lima, que é 
especialista em Coaching 
e Mentoring de Alta Per-
formance, à frente da em-
presa ViaGestão há mais 
de 20 anos.

Lima também é professor 
de MBAs em várias insti-
tuições de Ensino Superior. 
Jair Lima iniciou seu tra-
balho no BNI nas regiões de 
Ribeirão Preto e de Franca, 
no interior de São Paulo.

Atualmente, coordena 
mais de 20 equipes e mais 
de 1.000 empresários no 
Centro-Oeste e no interior 
de São Paulo. 

“Tem de entrar com a 
obrigação de ajudar, isso 
gera um resultado finan-
ceiro imenso. Além disso, 
os membros devem con-
vidar novos empresários 
para os negócios cres-
cerem. Em Ribeirão Preto 
(SP) e Franca, onde o BNI 
possui maiores quanti-
dades de membros, eles 
fazem R$ 1 milhão e meio 
em negócios.”

Os interessados em 
obter mais informações e 
fazer inscrição para par-
ticipar da palestra devem 
entrar em contato por 
meio do e-mail contato@
bnims.com.br.  

Kleber Ribas é 
diretor-executivo da 
BNI Campo Grande

João Vitor Fernandes

Com a missão de promover 
parcerias comerciais entre 
empresários em todo o mundo 
e agora chegando a Campo 
Grande, a maior organização 
de networking profissional 
do mundo, BNI (Business 
Network International), vai 
promover a palestra: “Como 
transformar o seu networking 
em negócios”. O evento acon-
tece hoje (6), às 7h, no Grand 
Park Hotel.

Há 12 anos no Brasil, o 
BNI está presente em mais 
de 100 cidades, com 8.400 
membros e 250 equipes. 

Em Campo Grande, está 
desde o início de 2022 com 
o BNI Ipês, que tem como 
diretores-executivos Kleber 
Ribas e Tatiana Mongelos. No 
período, foram R$ 100 mil em 
negócios fechados.

Em entrevista ao jornal 
O Estado Online, Kleber 
explica que a afiliação ao 
BNI oferece, entre outras 
possibilidades, acesso a 
treinamento empresarial, 
oportunidades para fazer ne-
tworking de forma profis-
sional e gerar negócios com 
diversos membros do BNI em 
76 países.

Ainda de acordo com 
Ribas, em Campo Grande, 
o Business possui um grupo 
com 21 empresários. “Nos 
reunimos toda a semana 

explicou a presidente do 
Concen, Rosimeire Costa.

Em nota, a Energisa comu-
nicou que pediu o adiamento 
em razão do atual momento 
econômico.

“A Energisa Mato Grosso 
do Sul, sensível ao momento 
atual, informa que solicitou 
à Aneel o adiamento do rea-
juste tarifário, que entraria 
em vigor no dia 8/4, com 
o propósito de amenizar o 
impacto na conta de luz em 
virtude do término da ban-
deira de escassez hídrica, 
prevista para o fim deste 
mês. O reajuste de 2022 será 
definido pela Aneel nas pró-

ximas semanas”, disse.
No Reajuste Tarifário 

Anual 2021, o aumento médio 
ao consumidor da área de 
concessão foi de 8,9%.

Reduções 
Após gestão do conselho, 

a Justiça Federal decidiu no 
dia 7 de março sobre a devo-
lução de impostos cobrados 
de forma indevida pela Fa-
zenda Federal (com ICMS na 
base do PIS e Cofins), o que 
já atenua o índice. 

Além disso, o empréstimo 
de R$ 178,6 milhões, dispo-
nibilizado para Mato Grosso 
do Sul, também deve ajudar 

a diminuir os impactos em 
4,14 pontos porcentuais nas 
tarifas deste ano.

Porém a conta chegará a 
partir de 2023, com os consu-
midores de MS tendo de arcar 
pelos próximos quatro anos.

No dia 15 de março, a Aneel 
anunciou empréstimos bancá-
rios, divididos em duas par-
celas, de R$ 10,5 bilhões para 
cobrir os custos extras de con-
tratação de energia no ano pas-
sado e minimizar os impactos 
da conta de luz em 2022. 

CPI da Energisa
Em novembro de 2019, a 

Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul instaurou a 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Energisa, 
para apurar irregularidades 
na medição de energia. A tra-
mitação dos trabalhos segue 
suspensa até 1° de maio.

“Acredito que a população 
terá sim, uma resposta posi-
tiva referente aos trabalhos 
da CPI, quando concluir a re-
tirada dos relógios restantes, 

quando tivermos o laudo da 
perícia do Departamento de 
Engenharia da USP de São 
Carlos e o relatório final da 
Comissão”, disse o deputado 
estadual Felipe Orro (PSDB), 
autor da proposta.

A comissão continua re-
cebendo denúncias para a 
devida apuração.   

Em contrapartida, a Ener-
gisa, por meio de mandado de 
segurança, conseguiu liminar 
no TJMS (Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul) para 
suspender a perícia dos 200 
medidores de consumo que 
seria realizada no Departa-
mento de Engenharia da USP 
de São Carlos, o que atrasou 
os trabalhos da CPI. 

No entanto, a referida li-
minar foi revogada, sendo 
mantida a perícia. Até o mo-
mento já foram removidos 97 
relógios medidores. 

Líder em reclamações
Em 2021, a Energisa ficou 

em primeiro lugar no ranking 
de reclamações feitas à 
Procon estadual (Superin-

tendência para Orientação 
e Defesa do Consumidor). 
Foram 364 ocorrências e 
1.734 reclamações, aumento 
de 50% se comparado a 2020. 

Falta de energia
Segundo a Aneel, a distri-

buidora de energia elétrica, 
também, foi obrigada a pagar 
R$ 11,41 milhões em inde-
nizações, ao longo de 2021, 
por deixar que consumidores 
ficassem 844.275 vezes sem 
luz por mais de dez horas.

A tempestade de areia, que 
ocorreu no dia 15 de outubro 
de 2021, em Campo Grande, 
pode ter contribuído para 
essas indenizações.

Lucro 
Também no ano passado, 

a Energisa investiu R$ 515,5 
milhões. Já em 2020 foram 
R$ 225,4 milhões. 

Em relação ao lucro lí-
quido foram R$ 601,4 mi-
lhões. O montante é 75,7% 
maior que 2020, quando 
foram registrados R$ 342,4 
milhões.
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PesquisaImposto de Renda

Estudo de 
viabilidade 
técnica e 
econômica será 
concluído até o 
fim de abril

Diferença no preço médio 
da gasolina vendida em 
MS é de quase 12%

Entrega da declaração é 
prorrogada para 31 de maio

Após sete anos, Malha Oeste está Após sete anos, Malha Oeste está 
próxima de se tornar realidade em MSpróxima de se tornar realidade em MS

Governo de MS está 
em busca de empresas 
para investirem no 
trecho ferroviário

Ag
ên

ci
a 

Es
ta

du
al

 d
e 

No
tíc

ia
s-

 P
R-

-

Bela Reina

Após ficar paralisada 
desde 2015, a Malha Oeste 
está próximo de se tornar 
realidade em Mato Grosso 
do Sul. Isso porque o estudo 
de viabilidade técnica e eco-
nômica que vai subsidiar o 
processo para a relicitação 
da ferrovia será concluído 
até o fim de abril. O trecho 
possui mais de 1.973 km, 
iniciando em Corumbá até 
Mairinque (SP).

A notícia foi anunciada na 
segunda-feira (4) pelo Minis-
tério da Infraestrutura, por 
meio de videoconferência.

Segundo o secretário da 
Semagro (Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-
miliar), Jaime Verruck, após 
a conclusão do estudo, em 
maio, já deve ser realizada 
consulta pública para apre-

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

A Receita Federal prorrogou 
para o dia 31 de maio de 2022 
o prazo final para a entrega da 
declaração de ajuste anual do 
Imposto de Renda, que tem como 
base os rendimentos obtidos no 
ano de 2021.

A nova data consta da Ins-
trução Normativa nº 2.077, publi-
cada no Diário Oficial da União, 
de terça-feira (5). O prazo pre-
visto anteriormente era 29 de 
abril. De acordo com a Receita, 
objetivo da prorrogação é dimi-
nuir eventuais efeitos da pan-
demia da covid-19 que possam 
dificultar o preenchimento e 
envio das declarações, “visto 
que alguns órgãos e empresas 
ainda não estão com seus ser-
viços de atendimento totalmente 

normalizados”.
Até o final de março, a Receita 

Federal contabilizava quase 6 
milhões de declarações de Im-
posto de Renda de Pessoa Física 
(IPRF) entregues. A expectativa 
é de que 34,1 milhões sejam en-
viadas até o final do prazo.

De acordo com as regras, 
estão obrigadas a apresentar 
a Declaração de Ajuste Anual 
os cidadãos que tiveram, em 
2021, rendimentos tributáveis 
com valor acima de R$ 28.559,70.

A Instrução Normativa de 
hoje mantém o cronograma para 
a restituição dos cinco lotes aos 
contribuintes. O primeiro está 
previsto para 31 de maio. Os 
segundo e terceiro lotes serão 
restituídos no dia 30 de junho 
e de julho. O quarto lote está 
previsto para 31 de agosto; e o 
quinto, para 30 de setembro.

O preço médio da gaso-
lina comum vendida em Mato 
Grosso do Sul obteve dife-
rença de 11,53%. O combus-
tível está, em média, R$ 6,85 
em Dourados, e  R$ 7,64 em 
Nova Andradina. Os dados 
são do levantamento semanal 
feito pela ANP (Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Na-
tural e Bicombustível) do dia 
27 de março a 2 de abril.

Nos postos que foram pes-
quisados em Dourados, o 
preço mínimo para a gasolina 
é de R$ 6,72 e o máximo, R$ 
7 (4,17%). Enquanto em Nova 
Andradina, a variação é de 
3,45%, ficando entre R$ 7,53 
e R$ 7,79. Em Campo Grande, 
o custo do combustível é de 
R$ 6,76 a R$ 7,09. A média é 

de R$ 6,90 e apresenta uma 
variação de 4,88%. 

Corumbá teve variação de 
0,38%, com a gasolina sendo 
encontrada entre R$ 7,62 e 
R$ 7,65. A média é de R$ 7,64. 
Coxim teve preço médio de R$ 
7,40, entre R$ 7,35 e R$ 7,54 
(2,71%).

No município de Ponta 
Porã, a gasolina comum tem 
o preço mínimo de R$ 7,31 e o 
máximo de R$ 7,49, apresen-
tando uma variação de 2,59% 
e uma média de R$ 7,423. 

Por fim, em Três Lagoas 
a diferença de preço chega a 
7,52%. Conforme cálculo da 
ANP, a média foi de R$ 7,47. O 
valor mínimo encontrado é de 
R$ 7,15 e o máximo, R$ 7,69. 
(Bela Reina)

Reativação

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 4,656 R$ 4,658 1,15
Dólar Turismo R$ 4,817 R$ 4,817 1,04
Euro R$ 5,079 R$ 5,081 0,574
Libra Esterlina R$ 6,12 R$ 6,122  1,37

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 286,20 
IBOVESPA (SP): 118.885,15 −2.394,36 (1,97%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  307,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  280,50
Frango Congelado  R$      7,39 
Frango Resfriado  R$      7,20
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      8,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  187,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    91,00
*Atualizado: 21/03

Cotações

Poupança 

06/04              0,3575 
07/04              0,3575 
08/04              0,3575 
09/04              0,3575 
10/04              0,3575 
11/04              0,3575 
12/04              0,3575 

Previdência Social

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

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

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.212,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22             14%            9,5% a 11,68%

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
06/04            0,5000
07/04            0,5000
08/04            0,5000
09/04            0,5000
10/04            0,5000
11/04            0,5000
12/04            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 34º

São Paulo                  19º           27º

Brasília 18º 31º

Rio de Janeiro 23º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   33°
Dourados      21°   33°
Corumbá                 23°             36°
Maracaju              21°           34°
Ponta Porã              20°            31°
Três Lagoas               23°           33°
Mundo Novo             22°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.

Umidade relativa do ar
mín.: 33% máx.: 81%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Abril de 2022

Lotofácil (N°2489)

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

Quina

0 9  1 5  1 9  6 1  6 3
(Nº5821)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                      0                               0,00
QUADRA                      33                            11.248,14
TERNO                        3.325                                       106,31
DUQUE                      98.977                                                  3,57

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.300.000,00

(SORTEIO REALIZADO 04/04/2022)             (Concurso nº5820)
Quina

2 6   3 1   3 6   7 1   7 2

03 34 36 43 57 66 76

BOTAFOGO-RJTime do 

(Nº1769)Timemania

LOTERIAS

(Nº588)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Agosto
0 4  0 8  0 9  1 4  1 6  1 9  2 4

Rateio

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2488)(SORTEIO REALIZADO 04/04/2022)

15 acertos         0                                0,00
14 acertos   276                      1.715,89
13 acertos      9264                           25,00
12 acertos     112527          10,00
11 acertos        597813                                                 5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ R$ 4.000.000,00

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2295) (Sorteio realizado 04/04/2022)

20 acertos            1             1.864.385,80
19 acertos              5                           41.013,65
18 acertos        88               1.456,45
17 acertos           780                                   164,31
16 acertos             6193                                                   20,69
15 acertos           16297                                                         7,86

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 400.000,00

02  05   06  24  26
33  35   47  50  58
66  68   71  81  82
84  86   91  93  95

*Textos e números atualizados nesta tabela não 
são de responsabilidade do jornal O Estado.

Confirme seus números da loteria direto no site da caixa. 
(Aqui não é o site oficial da caixa e pode ocorrer erros) 

Fonte: https://loterias.caixa.gov.br/

sentação às empresas inte-
ressadas.

“Esse estudo vai definir 
o nível e o tempo de inves-
timento necessário, qual o 
prazo e o volume de carga es-
tabelecido para a reativação 
da Malha Oeste. Com a con-
clusão do estudo até o fim de 
abril, já no mês de maio de-
verá ser realizada consulta 
pública para apresentá-lo 
às empresas interessadas, 
entidades e estados, a fim de 
que possam fazer algum tipo 
de manifestação. Isso tudo 
faz parte do processo para a 
relicitação”, disse.

O consórcio Nos Trilhos 
de Novo é responsável pelo 
estudo da estruturação do 
projeto, que foi contratado 
por meio do CAF (Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina) e inserido no PPI 
(Programa de Parcerias de 
Investimentos) do governo 
federal. A associação é li-
derada pela Latina Projetos 
Civis e Associados e inclui 
quatro empresas.

Ainda de acordo com Ver-
ruck, o governo de Mato Grosso 
do Sul já tem demandas para 
apresentar nas consultas pú-
blicas do processo de reati-

vação da Malha Oeste 
“Vamos reivindicar que o 

período de concessão para a 
Malha Oeste seja ampliado 
de 30 para 40 ou 45 anos. 
Entendemos que, em razão 
do investimento necessário 
e do volume de cargas, uma 
concessão por 30 anos não 
é viável e um período maior 
deverá melhorar a atrati-
vidade para a relicitação. 
Esse pedido será formali-
zado e apresentado na con-
sulta pública”, completou o 
secretário.

Os governos de Mato 
Grosso do Sul e do Estado de 

São Paulo se mobilizam para 
encontrar empresas que já 
estariam dispostas a fazer 
investimentos na Malha Oeste 
antes do processo de relici-
tação do trecho ferroviário.

A ideia, conforme o titular 
da Semagro, é utilizar a fi-
gura do Usuário Investidor, 
definido pela Lei nº 14.273, 
de 23 de dezembro de 2021, 
como “pessoa jurídica que 
venha a investir no aumento 
de capacidade, no aprimora-
mento ou na adaptação ope-
racional de infraestrutura 
ferroviária, material rodante 
e instalações acessórias com 

vistas a viabilizar a exe-
cução de serviços ferrovi-
ários e serviços acessórios 
ou associados, e que atenda 
a demanda específica em 
ferrovia que não lhe esteja 
outorgada”.

Malha Oeste
A Malha Oeste já passou 

por diferentes empresas de-
pois de um processo de pri-
vatização que não resultou 
na sua plena recuperação. 
Até julho de 2020, a malha 
era gerida pela Rumo, mas 
agora será relicitada até o 
próximo ano. 
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B3ESPORTES
Libertadores

Sul-Americana

Mineiros

Abel Ferreira 
pode poupar 
alguns titulares 
para partida 
com o Deportivo 
Táchira

ESPORTES

Das agências

O Palmeiras treinou ontem 
(5), na Academia de Futebol, e 
finalizou a preparação para a 
estreia na Libertadores 2022.  
Atual bicampeão, o Verdão 
enfrenta o Deportivo Táchira, 
da Venezuela, hoje, às 20h (de 
MS), no Estádio Pueblo Nuevo, 
em San Cristóbal (VEN). O 
jogo abre o Grupo A da com-
petição – os outros rivais da 
chave são Emelec, do Equador, 
e Independiente Petrolero, da 
Bolívia. 

Depois de conquistar o tri-
campeonato mineiro, os joga-
dores atleticanos iniciam hoje 
(6), às 20h (de MS), diante do To-
lima, a caminhada para buscar 
o bicampeonato da Copa Liber-
tadores da América. O Alvinegro 
está no Grupo D, ao lado do 
Tolima-COL, do Del Valle-EQU 
e do América-MG. A estreia 
será fora de casa e a delegação 
atleticana seguiu para Bogotá 
na noite de segunda-feira. O 

último treino para o confronto 
estava agendado para ontem, 
já em solo colombiano.

Artilheiro do campeonato 
estadual, com dez gols em oito 
jogos, o atacante Hulk concedeu 
entrevista na segunda-feira e 
fez uma breve análise sobre o 
grupo do Galo na Libertadores. 
“São adversários difíceis, temos 
de entrar como se fossem fi-
nais para conseguir o maior 
número de pontos, classificar 

em primeiro e obter a vantagem 
de trazer o segundo jogo para 
casa”, destacou.

O camisa 7 também co-
mentou sobre a logística que o 
elenco enfrentará para encarar 
o primeiro desafio, diante do 
Tolima, na Colômbia. “Vamos 
ter uma viagem muito cansativa, 
uma viagem longa e precisamos 
descansar para chegar no me-
lhor nível físico e conseguir a 
vitória”, afirmou.

Coelho já pensa no adversário local
Com a ausência de Éder, 

suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, o técnico do América-
-MG, Marquinhos Santos, pre-
cisa mexer na zaga para o duelo 
contra o Independiente del Valle-
-EQU. Hoje, o argentino Conti, 
contratado no início da tempo-
rada, será titular pela primeira 
vez na Copa Libertadores. 

O Coelho inicia a fase de 
grupos em casa, na Arena Inde-

pendência, em Belo Horizonte, 
contra o Del Valle, às 18h, mas 
na segunda rodada já encara 
o Galo. O duelo local acontece 
daqui a uma semana, dia 13, às 
20h, no Mineirão.

Para Conti, o grupo do Co-
elho é muito forte e o encontro 
com o Atlético será uma boa 
oportunidade para pôr fim no 
jejum de vitórias sobre o rival. 
“Sabemos que é um grupo 
difícil, mas na Libertadores a 

competitividade é muito forte. 
O bom do grupo é que temos 
uma viagem a menos, o clás-
sico com o Atlético. O América 
nos últimos anos não conse-
guiu ganhar (do Atlético), acho 
que é um momento ótimo para 
o América voltar a ganhar esse 
clássico e poder se classificar. 
Acredito muito que vamos con-
seguir o nosso objetivo dentro 
da Libertadores”, comentou. 
(LS com O Tempo)

UOL/Folhapress

Herói do Fluminense na con-
quista do Campeonato Carioca, 
com três gols nos dois jogos 
finais contra o Flamengo, o 
atacante Germán Cano con-
cedeu entrevista coletiva na 
segunda-feira (4), ao lado do 
troféu da competição. O ar-
gentino apontou que o título 
dá confiança ao elenco para o 
restante da temporada.

A equipe de Abel Braga 
inicia a trajetória na Copa Sul-
-Americana hoje (6), às 18h15 
(de MS), no Maracanã, contra 
o Oriente Petrolero-BOL. A dis-
puta no torneio acontece após 
a eliminação na terceira fase 
preliminar da Libertadores, 
queda que, segundo o camisa 
14, serviu de aprendizado.

“Acho que o Fluminense 
pode chegar muito longe [na 
Sul-Americana]. O time está 

trabalhando para continuar 
melhorando, continuar fazendo 
o trabalho que o Abel está fa-
zendo... Ganhamos essa taça 
[do Carioca], para nós, é muito 
importante, sobretudo para a 
confiança. Voltar a ter a con-
fiança que perdemos quando 
jogamos contra o Olimpia, na 
Libertadores. Serviu de experi-
ência esse jogo para não fazer 
a mesma coisa na Sul-Ameri-
cana”, disse.

Desfalque certo para hoje é 
Felipe Melo. O volante sofreu 
uma lesão no menisco do joelho 
direito e deveria ainda ontem 
passar por uma cirurgia. O 
jogador pretende retornar aos 
gramados até o fim deste mês.

 Já o meia-atacante Gabriel 
Teixeira, do Fluminense, foi 
anunciado ontem pelo Grêmio. 
O jogador chega após indicação 
de Roger Machado, que traba-
lhou com ele no Rio de Janeiro, 

e vai jogar a Série B do Brasi-
leiro. Aos 20 anos, o atleta as-
sinou contrato de empréstimo 
com o clube de Porto Alegre até 
o fim da temporada.

Inter relaciona dois reforços para estreia 
O Internacional enfrenta o 9 

de Octubre, às 20h30, no Estádio 
Jocay, no Equador. Alemão e 
Carlos de Pena, reforços anun-
ciados recentemente, são as 
novidades no Colorado.

A lista de relacionados 
para a partida  não conta com 
D’Alessandro, com uma entorse 
no tornozelo direito. Gustavo 
Maia, com uma virose respi-
ratória, e Cuesta, com uma 
gastroenterite.

Outro reforço contratado re-
centemente é Wanderson, que 
não faz parte da delegação em 
razão de um edema muscular. 
O jogador fica em Porto Alegre 
sob tratamento. 

Palmeiras terá 
mudanças para 
jogo na Venezuela

No Atlético, Hulk quer a vitória diante do Tolima, na Colômbia

Por causa da sequência 
de jogos, Abel Ferreira deve 
mexer no time titular. Rony e 
Piquerez, por exemplo, saíram 
de campo lesionados no último 
domingo. O atacante sofreu um 
trauma no joelho esquerdo, 
ao passo que o lateral iniciou 
tratamento após uma pancada 
no ombro direito. A dupla pode 
dar espaço para Gabriel Veron 
e Jorge.

Outros atletas podem ser 
preservados, até porque a es-
treia no Brasileirão está mar-
cada para a noite de sábado, 
contra o Ceará, no Allianz 
Parque. Uma possível esca-
lação tem: Weverton; Marcos 
Rocha, Gustavo Gómez, Mu-
rilo e Jorge; Danilo (Jailson), 
Zé Rafael e Raphael Veiga; 
Dudu, Gustavo Scarpa e Ga-
briel Veron.

Desse modo, o lateral-es-
querdo Jorge vive a expecta-
tiva de, pela primeira vez na 
carreira, entrar em campo pela 
Libertadores. “A ansiedade e a 
vontade de entrar em campo são 

sempre grandes. Quando iria 
jogar a Libertadores pelo Fla-
mengo fui vendido ao Monaco, 
e quando voltei para o Brasil, 
para o Santos, voltei para a 
Europa novamente. Hoje ter a 
oportunidade de estar aqui dis-
putando a Libertadores com um 
clube da grandeza do Palmeiras 
e quem sabe ter a oportuni-
dade de jogar é uma ansiedade 
grande, a preparação mental e 
o foco são grandes. É dar meu 
máximo, como sempre”, afirmou 
o camisa 6.

“Estamos sempre prepa-
rados. O professor sempre fala 
que todos devem se preparar 
porque a oportunidade vai 
chegar para todos. Durante os 
treinos venho me dedicando, o 
grupo todo. Entrei no jogo da 
final do Paulista a mil por hora, 
dar o gás no final para sustentar 
o placar”, disse Jorge.

O Palmeiras tem 100% de 
aproveitamento contra times 
venezuelanos em sua história: 
13 jogos com 13 vitórias, além 
de 33 gols marcados e apenas 
7 sofridos. Contra times estran-
geiros pela Libertadores, o Pal-
meiras soma 99 vitórias em 159 
jogos, podendo chegar à marca 
de 100 vitórias caso mantenha 
esse bom retrospecto.

Dudu é eleito craque do Paulista
Dudu, atacante do Palmeiras, 

foi eleito na noite de segunda-
-feira (4) o craque do Campeo-
nato Paulista. O anúncio se deu 
durante a cerimônia de encer-
ramento do torneio, organizada 
pela FPF (Federação Paulista de 
Futebol) e realizada no Espaço 
das Américas.

Um dos destaques do time 
de Abel Ferreira na final contra 
o São Paulo, o jogador deu um 

breve depoimento ao receber o 
seu troféu. “Agradecer primeiro 
a Deus por nos dar saúde e sa-
bedoria de estar fazendo o que a 
gente ama. Agradecer aos com-
panheiros, porque sem eles isso 
não aconteceria, agradecer à 
Leila por isso tudo, ao Maurício 
[Galiotte] e a todos que votaram 
também”, disse ele.

Durante o evento, foram 
anunciados os outros vence-
dores dos troféus individuais 
do estadual. Pablo Maia, cria 
da base do São Paulo, faturou 
o prêmio de revelação. Calleri, 
parceiro do jovem volante, ga-
nhou a categoria de “Gol mais 
bonito” e de “Craque da Galera” 
– esta última se deu em votação 
via redes sociais. Ronaldo, que 
está de mudança da Inter de 
Limeira para o Novorizontino, 
foi o artilheiro, enquanto Artur 
sagrou-se “Craque do Interior”.

Bragantino tem 
13 atletas que já 
jogaram o torneio

O Massa Bruta vai dis-
putar a Copa Libertadores 
pela primeira vez na his-
tória. Será uma estreia não 
somente para o clube, como 
também para a maioria do 
elenco. Do grupo de joga-
dores, são 13 que já dispu-
taram o torneio. O técnico 
Maurício Barbieri também 
já esteve na competição 
em 2018, quando dirigia o 
Flamengo.

Dos jogadores que já 
participaram, o goleiro 
Julio César é o que tem 
mais participações. Foram 
quatro com a camisa do 
Corinthians e um título con-
quistado, em 2012, como 
reserva. Na sequência, com 
três participações cada, 
estão o meia Hyoran e o 
atacante Jan Hurtado.

O Bragantino estreia 
hoje, contra o Nacional-
-URU, às 18h, no Estádio 
Nabi Abi Chedid, em Bra-
gança Paulista. (Com ge)

Lateral Jorge 
durante treino do 
Palmeiras realizado 
na manhã de ontem

Germán 
Cano durante 
entrevista 
coletiva, no 
Fluminense, 
segunda-feira (4)
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Emboladas

Eduardo Neves compõe equipe nacional que disputará as competições internacionais este ano

Imagem de Eduardo 
Neves na capital sul-
mato-grossense em 
abril de 2021
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8h30
NSports - Troféu Brasil de 
Natação: eliminatórias 

11h40
ESPN3 - Basketball Champions 
League Americas: Cangrejeros 
x Quimsa

12h30
Onefootball - Campeonato 
Alemão: Augsburg x Mainz 05

14h
ESPN3 - Basketball Champions 
League Americas: São Paulo x 
Real Esteli

14h30
ESPN4 - Campeonato Inglês: 
Burnley x Everton 
Star+ - Campeonato Inglês 
Série B: Middlesbrough x Fulham

15h
Space e HBO MAX – Liga dos 
Campeões: Villarreal x Bayern de 
Munique 
Eleven - Campeonato Sul-Mato-
Grossense: Chapadão x Operário

16h40
ESPN3 - Basketball Champions 
League Americas: Biguá x Boca 
Juniors

17h30
SporTV2 e NSports - Troféu 
Brasil de Natação: fi nais

18h
ESPN4 - Libertadores: 
América-MG x Independiente 
del Valle
Conmebol TV - Libertadores: 
RB Bragantino x Nacional
Conmebol TV - Libertadores: 
Talleres x Universidad Católica
Conmebol TV - Sul-Americana: 
Fluminense x Oriente Petrolero
Conmbebol TV - Sul-
Americana: General Caballero x 
La Guaíra 
Conmebol TV - Sul-Americana: 
Union Santa Fé x Junior 
Barranquilla

18h30
YouTube - NBB: Pato x União 
Corinthians
NSports - LBF: Blumenau x LSB 

NSports - LBF: Sampaio x 
Sorocaba

19h30
Eleven - Campeonato Sul-
Mato-Grossense: Naviraiense x 
Dourados 
ESPN2 - NBA: Brooklyn Nets x 
New York Knicks 
ESPN3 - Basketball Champions 
League Americas: Flamengo x 
Minas 

20h
Eleven - Campeonato Sul-
Mato-Grossense: Costa Rica x 
Aquidauanense
ESPN - Libertadores: Deportivo 
Táchira x Palmeiras 
ESPN4 - Libertadores: Alianza 
Lima x River Plate 
Conmebol TV - Libertadores: 
Tolima x Atlético-MG 
Conmebol TV - Sul-Americana: 
9 de Octubre x Internacional
Conmebol TV – Sul-Americana: 
Anfogasta x Defensa y Justicia

20h30
SporTV2 - Superliga B de 
Vôlei Masculino: Araguari-MG 
x Instituto Cuca-CE (semifi nal, 
jogo 3)

22h
ESPN4 -  Libertadores: 
Independiente Petrolero x 
Emelec 
ESPN2 - NBA: Phoenix Suns x 
LA Clippers 
Star+ - Concacaf Champions 
League: Seattle Sounders x 
New York City FC (semifi nal, 
ida) 

22h30
SporTV2 - NBA: Phoenix Suns x 
Los Angeles Lakers 

Veja na TV Às 15h, na TNT e no HBO Max, Chelsea x Real Madrid, pela Liga dos Campeões

Getty Images

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama

Eduardo Neves é um dos 
seis atletas do Street mascu-
lino convocados pela CBSk 
(Confederação Brasileira de 
Skate) para compor a seleção 
brasileira para a temporada 
2022. Radicado em Curitiba, 
dividindo seu período de trei-
namento nos Estados Unidos, 
o skatista tem família em 
Campo Grande 

Ao todo, a seleção é com-
posta por 25 atletas, divididos 
nas modalidades Park femi-
nino e masculino, e Street 
feminino e masculino. Se-
gundo a confederação, esta 
convocação marca o início 
do ciclo rumo a Paris 2024. 
Aos 19 anos, Eduardo chega 

à seleção credenciado pelas 
boas marcas obtidas em 2021, 
entre elas o título do Brasileiro 
Amador e vice do Open (STU 
National) – este último perdeu 
apenas para Lucas Rabelo, um 
dos melhores do mundo na 
atualidade.

Ele será um dos estreantes 
na seleção, ao lado de João 
Lucas Alves, tricampeão do 
Brasileiro Open (STU – 2019, 
2020 e 2021), Gabryel Aguilar, 
vice-campeão do Brasileiro 
Open (STU) em 2019 e 2020, 
e Marina Gabriela e Kemily 
Suiara, ganhadoras das cate-
gorias Street feminino e Vídeo 
Parte Feminina.

Dois medalhistas olímpicos 
também estão na lista: os me-
dalhistas de prata Rayssa Leal 

(Street) e Pedro Barros (Park). 
Porém, a lista também conta 
com duas ausências entre os 
atletas que competiram em Tó-
quio: Leticia Bufoni e o meda-
lhista de prata Kelvin Hoefler.

Segundo o presidente da 
CBSK, Eduardo Musa, Bufoni 
ficou de fora da relação para 
se dedicar a projetos pessoais 
e profissionais na atual tem-
porada. “Esperamos poder 
contar com a presença dela 
novamente em 2023”, diz o 
dirigente.

Já o Hoefler não concordou 
com algumas das contrapar-
tidas do contrato da seleção. 
“O Kelvin conquistou a pri-
meira medalha do Brasil em 
Tóquio e a primeira do skate 
brasileiro em uma Olimpíada. 

É sem dúvida um grande nome 
não apenas para o Brasil, mas 
na cena mundial. Esperamos 
que na próxima temporada 
ele volte a estar presente na 
seleção”, afirmou Musa.

A World Skate ainda não 
anunciou o calendário de com-
petições do novo ciclo classi-
ficatório para as Olimpíadas.

Formação da seleção
Os skatistas que integram 

a Seleção Brasileira Principal 
foram definidos pela comissão 
técnica da CBSk. “É o início 
de um novo ciclo prepara-
tório. Tivemos uma grande 
estreia em Tóquio e sabemos 
que vamos precisar trabalhar 
ainda mais pensando em Paris 
2024. Temos a certeza de que 

esse grupo representa muito 
bem o skate brasileiro, seja 
pelos nomes consagrados ou 
pelos talentos que começam 
a despontar”, destaca Tatiana 
Lobo, gerente de Seleções da 
CBSk, no site da confede-
ração.

Segundo a entidade, para 
tornar a relação cada vez mais 
profissional, “os skatistas e a 
entidade acertaram um novo 
contrato que dá ainda mais 
senso de unidade ao time for-
mado e que representará o 
Brasil nas competições. Pelo 
acordo, atletas e entidade 
passam a realizar ações con-
juntas de marketing e comu-
nicação, como postagens em 
redes sociais e uso de adesivo 
no shape”. 

Os resultados aju-
daram e o Operário ter-
minou o primeiro turno 
do hexagonal final sul-
-mato-grossense na lide-
rança. Hoje (6), às 15h, os 
comandados de Celso Ro-
drigues enfrentam Cha-
padão do Sul, no estádio 
da Serc, na abertura do 
returno decisivo.

Na teoria, esta par-
tida será a mais fácil 
das cinco partidas que 
restam até o fim do tor-
neio por pontos corridos. 
Com 11 pontos, o Galo 
joga com o lanterna, com 
apenas quatro pontos, e, 
a depender dos outros 
jogos desta quarta-feira, 
pode abrir quatro pontos 
na ponta da tabela. 

O Alvinegro de Campo 
Grande vem de dois em-
pates – Dourados fora de 
casa e Aquidauanense no 
Morenão – e contou com 
o empate sem gols entre 
Naviraiense e Costa Rica 
para permanecer em pri-
meiro lugar. 

O Jacaré do Conesul 
está em segundo, com 
dez pontos, e o Crec tem 
sete. O time de Aqui-
dauana chegou a cinco 
pontos, e o douradense 
foi a quatro depois da 
primeira vitória no he-
xagonal, pela contagem 
mínima, diante da Serc. O 
DAC tem a mesma pontu-
ação do Chapadão, porém 
com saldo menos pior (-3 
a -5).

Fecham a rodada de 
hoje Costa Rica x Aqui-
dauanense, às 19h, no 
Laertão, e Naviraiense x 
Dourados, às 19h30, no 
Virotão. (LS)

A quinta rodada do Brasi-
leiro Feminino A1 foi encer-
rada na noite de segunda-
-feira (4), e deixou dois times 
na ponta da tabela. Ferrovi-
ária-SP e Palmeiras dividem 
a liderança com 13 pontos.

Pelo saldo de gols (10 a 7) 
a equipe de Araraquara fica 
com a primeira colocação. 
O clube do interior paulista 
aplicou 6 a 1 no São José-SP, 
sábado (2), fora de casa. 

De quebra, ainda viu duas 
jogadoras do seu elenco 
serem convocadas para 
seleções na data Fifa, que 
acontece entre o fim desta 
semana e o começo da pró-
xima. A volante Ingryd foi 
chama por Pia Sundhage 
para a seleção brasileira, en-
quanto a meia-atacante Fany 
Gauto defenderá o Paraguai.

O Brasil entra em campo 
amanhã (7), às 14h (de MS), 
contra a Espanha, e na se-
gunda (11), às 14h30, contra 
a Hungria. Os dois jogos 
serão em território espa-
nhol.

Já Gauto, contratada no 
fim da última temporada 
junto ao América de Cali-
-COL, retorna ao selecionado 
paraguaio para enfrentar 
duas vezes o Equador, no 
sábado (9) e na terça-feira 
(12).

O próximo desafio da 
equipe é contra o vice-líder 
Palmeiras, dia 16, às 13h, na 
Fonte Luminosa.

As alviverdes bateram 
o Flamengo no começo da 

Operário 
defende a 
ponta diante 
do lanterna

Skatista de MS Skatista de MS 
é convocado é convocado 
para seleção para seleção 
brasileira brasileira 

Ferroviária e Palmeiras dividem 
liderança no Brasileiro feminino

quinta rodada, na sexta (1º), 
por 3 a 0, na Arena Barueri. 
Com o resultado as rubro-
-negras estacionam nos 8 
pontos e perdem a quinta 
posição para o São Paulo. No 
domingo, as tricolores em-
pataram por 1 a 1 o clássico 
com o Corinthians.

Atuais campeãs, as corin-
tianas chegam aos 11 pontos 
e perderam o terceiro lugar 
para o Inter-RS. As gurias 
coloradas se reabilitaram da 
derrota para a Ferroviária 
com uma vitória por 3 a 

0, sobre o RB Bragantino, 
dentro de casa, e alcançaram 
os 12 pontos. A zona do rebai-
xamento conta com Esmac e 
Grêmio, com quatro pontos, 
Cruzeiro, dois, e Bragantino, 
sem pontos. 

Nos demais jogos, os 
resultados foram os se-
guintes: Real Brasília-DF 1 
x 1 Grêmio, Avaí SC0 x 5 
Santos, Crespoom-DF 2 x 2 
Esmac-PA, e Cruzeiro 1 x 
2 Atlético-MG. O Brasileiro 
volta a campo no dia 16 (sá-
bado). (LS)

Volante Ingryd, 
da Ferroviária, 
em jogo com o 
São José-SP

Tiago Pavini/AFE



Movimento 
Espetáculo é intimista 
e tem como objetivo 
circular, para levar 

ao maior número de 
pessoas possível 

um pouco da vida e da 
arte de Espíndola

Fotos: Assessoria/Divulgação
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Méri Oliveira

O novo trabalho do grupo Funk-se, o espetáculo de dança “Minhas 
Pinceladas Dançam”, inspirado na vida e obra do artista visual sul-
-mato-grossense Humberto Espíndola, estreia na sexta-feira (8), às 
20 horas, no Armazém Cultural, seguido de apresentações nos dias 
9 e 10, no mesmo horário e local, sendo todas gratuitas. 

Edson Clair, gestor de projetos culturais desde 1996, quando da 
criação do Funk-se e atual diretor e coreógrafo do grupo, explica 
que a concepção do espetáculo veio de uma conversa com o ar-
tista. “Ele falou que quando pinta, ele dança: ‘minhas pinceladas 
dançam’. É uma homenagem que se faz urgente, por tudo que ele 
representa para a cultura de Mato Grosso do Sul e também de 
Mato Grosso, e por ser um artista global”, afirma Clair.

O diretor conta que não foi fácil traduzir os movimentos da 
pintura de Humberto para os movimentos do corpo por meio 
da dança, tendo sido um belo desafio assumido pelo dançarino. 
“Busquei as referências dos signos utilizados por Espíndola para 
retratar a crítica social, seus devaneios e inspirações. Temas que 
são dramaturgicamente interessantes e me levaram para uma cor-
poreidade: o pé nessa terra guarani, mas com a cabeça zapeando 
pelo mundo, como a arte global de Espíndola”, explica. 

Mesmo assim, ele afirma que essa foi uma dificuldade que 
despertou prazer. “Mesmo que a dança, por sua própria natureza, 
traga em si algo de híbrido, entre música, gesto e plasticidade, 
a proposta pretende trabalhar nessas fronteiras, desafiando os 
limites perceptivos que distinguem formas simbólicas da arte, que 
só existem porque as pensamos de maneira separada. É quando 
nos damos conta de que tocar nessas barreiras imaginárias pode 
ser incômodo. Agradavelmente incômodo”, constata.

Com isso, as expectativas para a estreia são grandes. “[A expec-
tativa é de] que o público se envolva nas ambiências propostas pelo 
espetáculo, que identifique as fases do artista, e principalmente 
se emocione”, dispara o coreógrafo.

O artista visual Humberto Espíndola explica, com muita sensi-
bilidade e paixão, o porquê de ver sua obra de forma “dançante”: 
“Quando eu pinto, para mim, a pressão do pincel, por exemplo, 
parece que eu tô tocando música, parece que eu tô tocando vio-
lino, que tem a vareta, aperta mais, aperta menos... então isso dá 
realmente a sensibilidade na pintura, no pincelar. E o pincelar tem 
que ter leveza no punho, pressão às vezes mais forte, às vezes com 
mais violência, às vezes muito suave, muito leve... Então eu acho 
que o pincelar parece muito a dança. Então eu sinto que minhas 
mãos e meu pincel dançam sobre a tela”, avalia.

Diferencial
Além da própria concepção do espetáculo, muito inusitada, que, se-

gundo Edson, “está nessa busca por retratar o movimento da pintura 
de Humberto, em tentar transformar em dança o que ela expressa em 
sua pintura”, “Minhas Pinceladas Dançam” ainda conta com outra 
linguagem artística que acaba – também – por ser um diferencial: 
o videomapping criado pela artista visual Natacha Miranda, que 
complementa ainda mais as cenas do espetáculo, o que enriquece a 
experiência do público, de forma a torná-la ainda mais memorável.

“O vídeo mapping foi uma aquisição pro espetáculo no sentido de 
trazer as poéticas necessárias, já que estamos falando de imagem. 
Ele adiciona sentido e ilustra ao mesmo tempo. E será o cenário 
do trabalho”, revela Clair.

Para o futuro, os planos são de circular o espetáculo, levando-o ao 
maior número de pessoas possível, segundo Edson. “Numa tentativa 
de que essa homenagem em vida seja compartilhada”, finaliza. 

Humberto tem, além da expectativa, a curiosidade de quem 
– mesmo sendo o “muso inspirador” do espetáculo e tendo já 55 
anos de carreira – ainda não o viu: “As minhas expectativas em 
relação ao espetáculo são de curiosidade, primeiro cultural mesmo. 
Acho que chegou num ponto em que começaram a dançar em 
cima da emblemática do meu trabalho, porque eu fiz um trabalho 
emblemático para a cultura regional. Dentro da visualidade, meu 
trabalho é um dos mais fortes. Que bom que isso chegou à dança, 
porque já chegou à música, e tem parcerias musicais, eu escrevi 
um livro sobre o boi como muso de inspiração, então eu acho muito 
oportuno ter um espetáculo de dança com a minha obra. Estou 
super curioso, porque eu não vi ainda”. 

E o artista ainda relata um aspecto interessante sobre sua obra: 
“Eu acho que esse processo de interação entre as artes existe e 
começa a acontecer agora com a minha pintura. Gente mais jovem 
– outros artistas – têm me procurado também em relação a fazer 
alguma coisa com o meu trabalho, porque já conhecem de avô, de 
pai, de mãe, intimamente, e agora estão tendo contato comigo. 
Espero que isso aconteça na minha arte”, finaliza Espíndola. 

O espetáculo “Minhas Pinceladas Dançam” foi realizado com 
recursos do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), 
oriundos da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), 
por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande. 

SERVIÇO: O espetáculo “Minhas Pinceladas Dançam” será apresentado nos 
dias 8, 9 e 10 de abril, às 20 horas, no Armazém Cultural. 

Uma homenagem, 
por meio da dança, 
do Grupo Funk-se 
ao artista plástico 
Humberto Espíndola
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‘Ler é Viver’ tem mangás, poemas
e livro sobre o Thomaz Lanches

Fraternidade sem 
Fronteiras tem evento 
com peças da África

Capacitação

Televisão

Bazar

BBB

Inscrições estão 
disponíveis até dia 

12 de abril para curso 
que tem duração 

de 1 ano
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Divulgação

Programa vai ao ar nas segundas-feiras e tem reprise nas sextas e sábados

Eslovênia 
explica 
‘maldição’ 
do Paredão

Na edição do programa 
“Ler é Viver” de abril, que 
entrou na grade da TV Alems 
nesta terça-feira (5), e será re-
prisado na sexta (8) às 20h45 
e no sábado (9) às 8h, foi ao 
ar matéria sobre a coleção 
de 792 mangás, doada pela 
Fundação Japão em São Paulo 
à Biblioteca Estadual Isaias 
Paim, localizada no prédio da 
Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul (FCMS). Além 
disso, o programa apresenta 
o livro “José Thomaz: um li-
banês visionário em Campo 
Grande”, que conta a história 
do fundador da lanchonete 
Thomaz Lanches, conside-
rada patrimônio da cultura 
culinária da Capital, e ainda 
assiste a entrevista com o es-
critor Fábio Gondim, autor do 
livro “Charlenne Shelda”, com 
poemas que abordam relacio-
namentos LGBTQIA+.

A Biblioteca Isaias Paim 
foi selecionada entre oito pela 
Fundação Japão para receber 
coleções de mangás. As his-
tórias em quadrinhos enri-
quecem o acervo do local, que 
conta atualmente com mais de 
40 mil publicações, segundo 
informa Eleuzina Crisanto, 
coordenadora do local.

O objetivo da doação de 
mangás é torná-los acessíveis 
ao público, fazendo com que 
mais leitores se interessem 
pela cultura japonesa. Con-
forme Masaru Susaki, diretor-
-geral da Fundação Japão em 
São Paulo, os critérios de ava-
liação para a escolha das bi-
bliotecas levaram em conta as 
ações e os projetos culturais 
desenvolvidos por elas.

Os mangás são histórias em 
quadrinhos feitas no estilo ja-
ponês, sendo que muitos deles 
dão origem a desenhos ani-
mados produzidos no Japão, 
conhecidos como animes. No 
entanto, também existe o pro-
cesso inverso em que os animes 
se tornam uma edição impressa 
de história em sequência ou 
de ilustrações. Essa forma de 
expressão artística influencia 
diversas mídias e constrói uma 
identidade única para o povo 
japonês. 

Thomaz Lanches 
Patrimônio da cultura culi-

nária de Campo Grande, a 
lanchonete, que fica no centro 
da cidade, completa 44 anos 
em maio. Fundado pelo li-
banês José Thomaz, o local é 
sinônimo de sucesso pela con-
fiança depositada nos clientes.

A trajetória do fundador da 
Thomaz Lanches foi transfor-
mada no livro “José Thomaz: 
um libanês visionário em 
Campo Grande”, escrito pelas 
professoras e pesquisadoras 
Elaine Paganotti, Maira Por-
tugal e Maria Augusta de Cas-
tilho. Nele, elas explicam a di-
nâmica do local com os clientes, 
que não têm seus pedidos ano-
tados, além de retratar curio-
sidades como a caricatura do 
comerciante com um coração 
de esfirra, por exemplo.

Desde que pisou em Campo 
Grande em 5 de fevereiro de 
1934, aos 9 anos de idade, 
José Thomaz construiu uma 
história de empreendedorismo 
e sucesso. No dia 26 de maio 
de 1978, conquistou o primeiro 
alvará da Thomaz Lanches.

A organização huma-
nitária Fraternidade sem 
Fronteiras (FSF) promove, 
no próximo sábado (9), o 
Bazar da Central de Pre-
sentes, na sede da FSF em 
Campo Grande, MS. Serão 
pelo menos 30 itens a partir 
de R$ 10, como camisetas, 
bonés, agendas, garrafas tér-
micas, mochilas e peças de 
roupas e acessórios produ-
zidos na África, onde a FSF 
atua com cinco projetos. 

“Esta será a segunda 
edição do nosso bazar na 
sede da FSF. O primeiro, 
em agosto do ano passado, 
causou um impacto posi-
tivo na sustentabilidade da 
sede da Fraternidade sem 
Fronteiras, além de ter nos 
proporcionado momentos ale-
gres de confraternização com 
nossos apoiadores da região. 
Além disso, é uma oportuni-
dade para conhecer produtos 
únicos e diferenciados, que 

têm a ver com a nossa causa, 
já que desde o momento da 
criação o sentimento é de 
levar a mensagem de frater-
nidade mais longe”, explica a 
coordenadora administrativa 
da FSF, Daniela Acosta.

Os itens vindos da África 
são peças confeccionadas por 
acolhidos que participam de 
oficinas de capacitação pro-
fissional, voltadas para corte 
e costura no Projeto “Aco-
lher Moçambique”, em Mo-
çambique, que acolhe prin-
cipalmente crianças órfãs, e 
“Nação Ubuntu”, no Malawi, 
com acolhimento a refugiados 
e malauianos, ambos em situ-
ação de vulnerabilidade social.

SERVIÇO: Os bazares são realizados 
desde 2016, em diferentes cidades 
do Brasil. O Bazar da Central de 
Presentes da FSF será das 10h às 
16h, na Rua Praia de Pituba, 53, 
Jardim Autonomista, em Campo 
Grande-MS.

Casado com Marina Mazini, 
constituiu família com seis 
filhos, dez netos e um bisneto. 
Para ele, além do lucro, a 
empresa precisa oferecer boa 
recepção aos clientes. A lição 
surtiu efeito, já que hoje o 
empreendimento possui uma 
segunda unidade.

O processo de produção 
do livro durou nove meses, 
segundo as pesquisadoras, 
que receberam todo o aporte 
possível de informações e fotos 
da família de José Thomaz, 
em especial de José Thomaz 
Filho. “Esse livro é sinônimo 
de orgulho para a nossa fa-
mília. Por meio dele, mais 
pessoas podem conhecer a his-
tória do meu pai, que sempre 
foi um homem visionário.”

‘Charlenne Shelda’
É o livro de poemas com 

temas envolvendo relaciona-

mentos LGBTQIA+, publicado 
ano passado pelo escritor e 
instrutor de trânsito Fábio 
Gondim. Ele também é autor 
de “Versos para lamber” e 
“Versos para mastigar”, já or-
ganizou antologias com escri-
tores regionais, em parceria 
com a escritora Ana Maria 
Bernardelli, empossada neste 
ano na Academia Sul-Mato-
-Grossense de Letras (ASL), 
trabalhando em suas produ-
ções, temáticas que envolvem 
o lado sombrio do homem.

Em 2017 publicou o livro 
“Versos para lamber”, reedi-
tado em 2020, depois “Versos 
para mastigar” e “Versos para 
engolir”, que já foi concluído, 
mas não publicado. Juntas, as 
publicações compõem a “Tri-
logia da Degustação”.

No fim de 2019, organizou a 
primeira antologia de autores 
LGBTQIA+ de Mato Grosso 

do Sul, em parceria com o 
poeta Vini Willyan: “CromoS-
somos”. Por meio dela, os 
autores fizeram mapeamento 
a respeito desse tipo de litera-
tura no Estado.

‘Ler é Viver’
A literatura é uma arte que 

enriquece a cultura e trans-
forma vidas, além de levar o 
leitor a viajar por diversos 
universos. Valorizar a leitura e 
divulgar ações que dignificam 
a arte literária são os princi-
pais objetivos do programa 
“Ler é Viver”, produzido e 
apresentado pelo jornalista 
João Humberto.

O programa pode ser con-
ferido na TV Alems (canal 9 
da NET) nas terças às 13h30, 
sextas às 20h45 e sábados às 
8h, no YouTube da Assembleia 
ou no site www.al.ms.gov.br/
tvassembleia.

Eslovênia Marques, 
eliminada no “BBB 22” 
(Globo), está encarando 
de forma bem-humorada 
o fato de ter virado meme. 
A paraibana descobriu só 
fora da casa o que os in-
ternautas chamavam de “A 
Maldição da Eslô”, que era 
o fato de todo mundo que 
se sentava ao lado dela ser 
eliminado do reality show.

“Eu acho que foi engra-
çado porque faz sentido”, 
afirmou ela. “O pior é que 
eu acabava sentando perto 
do povo porque eu já sabia 
que ia sair. Eu pensava: 
‘Vou ficar perto porque é 
mais fácil dar um beijinho, 
um abraço’. E realmente 
todo mundo que saía eu 
estava do lado.”

Ela também comentou 
a expressão sofrida que 
estava sempre em seu sem-
blante nessas ocasiões. 
“Era a mesma reação [de 
choro] porque era de praxe, 
eu sabia que iria acontecer 
e estava me preparando 
psicologicamente para 
abraçar e beijar a pessoa 
(risos)”, contou. “Eu só não 
imaginava que seria tão 
forte isso, mas estou le-
vando de forma gostosa.”

Eslô disse que não 
chegou a estabelecer ir 
ao Paredão como meta e 
que isso aconteceu natural-
mente. “Primeiro porque as 
pessoas, lá dentro, achavam 
que eu era muito forte”, 
explicou. “Tem a questão 
do jogo interno, que foi sem 
pensar, mas acabaram ide-
alizando isso. E também 
porque as pessoas que 
iriam me indicar ou contra-
golpear não tiveram opor-
tunidade.” (Folhapress)

A Escola Pau-Brasil, pro-
jeto social de profissionali-
zação em marcenaria da or-
ganização GIRA Solidário está 
com inscrições abertas para 
adolescentes e jovens de famí-
lias de baixa renda, de 17 a 21 
anos. No projeto, que existe em 
Campo Grande desde 2007, os 
jovens têm a oportunidade de 
se tornarem profissionais da 
marcenaria, do design de mó-
veis e do empreendedorismo.

O curso, que é gratuito e 
tem duração de um ano, une 
os recursos da arte e de uma 
nova formação, oferecendo 
aos jovens diferentes pers-
pectivas de futuro, além de 
oficinas de cidadania, cultura 
de paz, empreendedorismo, 

design, estímulos lúdicos e 
reforço em matemática. “O 
objetivo da Escola Pau-Brasil 
é formar cidadãos conscientes 
e responsáveis, prontos para 
construírem um futuro melhor 
para eles e suas famílias”, des-
taca o coordenador da Escola 
Pau-Brasil, Stephan Hofmann.

As aulas acontecerão de 
segunda a sexta-feira, das 
7h45 às 11h45, são 20 horas 
semanais de aulas práticas e 
8 horas de ensino teórico. A 
Escola também oferece vale-
-transporte, lanche e todo o 
material das aulas. “Mais de 
85 jovens conquistaram uma 
profissão graças ao projeto 
social e neste momento, com 
nossas técnicas modernizadas 

e formatos de aula atualizados, 
estamos prontos para mais 
transformações de jovens que 
queiram uma profissão e fu-
turo dignos”, convida Eduardo 
Barros, marceneiro e instrutor 
da Escola Pau-Brasil.

Como se inscrever e participar
Para participar do projeto 

social é preciso ter entre 17 
e 21 anos, ser proveniente 
de família de baixa renda 
e estar em dia com a vaci-
nação contra COVID. Basta 
acessar e preencher corre-
tamente o formulário de ins-
crição no link https://is.gd/
cursodemarcenaria. Como são 
apenas 12 vagas, meninos e 
meninas inscritos passarão 

por um processo de seleção. 
“São três dias de atividades 
práticas na marcenaria e ofi-
cinas criativas aqui na Escola 
Pau-Brasil”, explica Eduardo. 

A seleção acontecerá nos 
dias 18, 19 e 20 de abril, a 
partir das 8h, na sede da Es-
cola Pau-Brasil, na Rua Miraí, 
700, no bairro Pioneiros. O 
professor destaca que não é 
preciso ter experiência ou co-
nhecimento em marcenaria, 
“vontade de aprender e in-
teresse em construir um fu-
turo melhor são decisivos no 
processo de seleção”. (Com 
informações de assessoria)

SERVIÇO: Mais informações em
https://is.gd/cursodemarcenaria

Curso gratuito de marcenaria abre 
vagas para adolescentes e jovens

A ação contará 
com itens a 
partir de R$ 10
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Audiovisual

‘Uirapuru’

Eleição foi realizada pelo Type Directors Club, de Nova York, que 
elege os melhores projetos gráficos do mundo, segundo jurados
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Reprodução

Reproducao

“Nosso povo constrói esses 
caminhos possíveis de solução 
dentro de uma sinceridade de 
quem quer vencer”, diz Criolo 
em um dos episódios da we-
bsérie “Histórias de Trans-
formação”, que estreia nesta 
semana, no canal do YouTube 
do Assaí Atacadista. Um dos 
principais nomes da cena 
musical brasileira contem-
porânea, o músico e compo-
sitor conduz as conversas que 
apresentam histórias reais 
de microempreendedores(as) 
periféricos(as) que transfor-
maram suas histórias e con-
seguiram fazer seus negócios 
prosperar.

A ação faz parte da cam-
panha de abertura das inscri-
ções para o Prêmio Academia 
Assaí Bons Negócios 2022, 
que este ano irá oferecer 
mais de R$ 800 mil em prê-
mios. Com foco em micro e 
pequenos(as) comerciantes 
do setor alimentício, a inicia-
tiva oferece capacitações gra-
tuitas em gestão de negócios 
e um apoio financeiro que, 
neste ano, pode chegar a até 
R$ 14 mil por participante.

Com formato documental, 
a série tem produção da 
plataforma multicultural 
Blend Inspire e se divide 

em três episódios com en-
trevistas de participantes 
vencedores(as) de edições 
anteriores do Prêmio. A partir 
de relatos emocionantes, as 
trajetórias da Lindo’s Sal-
gados Gourmet, de Juazeiro 
do Norte (CE), Delícias Di 
Mãe&Filhos, de São Gonçalo 
(RJ), e Canto do Espetinho, 
do Grajaú (SP), são empode-
radas em um bate-papo que 
traz muita sensibilidade e 
empatia às histórias dos(as) 
premiados(as). A própria es-
colha de Criolo representa, 
também, uma trajetória con-
solidada de como oportuni-
dades transformam vidas. 

Os vídeos estão sendo vei-
culadas no canal do Assaí no 
YouTube (www.youtube.com/
assaioficial).  

Inscrições abertas para o prêmio 
As inscrições para o Prêmio 

Academia Assaí Bons Negó-
cios 2022 estão abertas e vão 
até o dia 27 de abril. Para 
participar, é preciso ter mais 
de 18 anos, residir no Brasil 
e ser um(a) empreendedor(a) 
(formalizado ou não) do setor 
alimentício. As inscrições 
podem ser feitas pelo site da 
premiação (www.premioaca-
demiaassai.com.br).

A ação faz parte das ini-
ciativas da Academia Assaí, 
programa de apoio a desen-
volvimento e capacitação de 
microempreendedores(as) de 
alimentação de todo o Brasil, 
vinculado ao Instituto Assaí. 
Em 2021, a quantidade de ins-
crições para o prêmio cresceu 
28%. (Com assessoria)

Sylvia Cesco 

Chegou pontualmente às 
19h15, apeou do seu cavalo, 
amarrava-o por ali, bateu 
palma no portãozinho de ripas 
fechado por uma tramela, pa-
lavra que fazia  dupla com 
uma outra: “tremedeira”, que 
lhe dava nas  pernas cada vez 
que ia se aproximando  da 
casa da sua amada, lá pras 
bandas de Terenos. 

Como sempre, ouviu os 
passos do seu Mathias se 
arrastando nas chinelas já 
gastas. E como sempre, o dono 
da casa veio pessoalmente 
abrir-lhe o pequeno portão 
com um “Boa noite” carre-
gado na pronúncia lusitana, 
respondido pelo italianinho 
franzino, num  tom nem tão 
baixo que o velho portuga não 
pudesse ouvir, nem tão alto 
para não destoar  do ritual 
que se dava  às quartas-feiras 
e aos sábados. 

Sabia de cor o que iria 
acontecer em seguida: –“Ó 
menina, pode aparecer que 
vosso noivo cá está.” E lá 
vinha a “menina”, mãos fin-

gindo trançar os cabelos, já 
desde a tardinha muito bem 
trançados e amarrados em 
duas fitas azuis que combi-
navam celestialmente com o 
azul dos seus olhos. 

Se entreolharam na soleira 
da porta, sendo conduzido 
pelo sogro Mathias até uma 
sala simples e despojada, onde 
havia uma poltrona com o forro 
já surrado, meio marrom, meio 
verde escuro, no qual o velho 
português foi tratando logo de 
pegar o Almanaque Fontoura, 
já lido, relido e  aguardando 
para  ser “trilido”.  

A belíssima jovem ajeitou 
duas cadeiras, uma ao lado da 
outra, um pouco distante do 
sofá, mas nem tanto para que 
o forte olhar do Sr. Mathias 
pudesse acompanhar os gestos 
do enamorado casal; com as 
palavras, o velho não se preo-
cupava, pois ambos se comuni-
cavam pelo eloquente silêncio 
dos olhares apaixonados. 

De vez em quando, o por-
tuguês abria um vidrinho de 
rapé e botava nas narinas. 
Os fortes espirros tiravam os 
apaixonados do doce enlevo e 

Um caso de amor 
de antigamente *Professora, cronista, poeta e 

presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta e 

ambos esboçavam um sorriso 
maroto de cumplicidade. 

Em determinado horário, 
Lina, sua  irmã mais velha, 
entrava na sala para servir 
um café em   canecas de ágata. 
As duas irmãs haviam sido 
criadas sem a presença ma-
terna e isso as tornou ainda 
mais unidas. 

Uma era o repositório dos se-
gredos da outra. E foi para Lina 
que a moça de longas tranças 
confessou, naquela noite: –“Ele 
é e será o meu grande amor. 
Hoje, finalmente, descobri”. 
–“E como foi essa descoberta, 
Lélia?” – “Você sabe, minha 
irmã, e lhe agradeço”  – “Ora, 
ora,  conta-me isso”, disse Lina, 
fingindo espanto. 

Lélia, ainda em estado de 
êxtase, não se fez de rogada: 
– “Quando o nosso pai lhe 
passou a função de “segura-
-vela”, aproveitamos aquele 
momento em que você ajeitou 
demoradamente as cortinas, 
virando-se de costas para nós. 
Foi a noite mais estrelada 
que já vivi”. Lina sorriu le-
vemente. Tinha conseguido o 
que queria. 

Em websérie, Criolo entrevista 
comerciantes transformados
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Campanha traz histórias 
reais de participantes 
de premiação para 
microempreendedores(as) 

Projeto gráfico de livro de 
Febraro de Oliveira fica 
entre os 25 melhores

um dos poucos brasileiros a 
entrarem, apenas dois brasi-
leiros. Apenas seis capas, nessa 
edição, foram selecionadas, os 
outros ganhadores foram de 
outros usos tipografias e artes 
gráficas. Há uma felicidade 
minha muito grande em saber 
que ‘Uirapuru’ faz parte desse 
meio”, conta Febraro. 

Foram, no total, cerca de 
253 vencedores em diversas 
categorias, selecionados entre 
2 mil inscrições de 62 pa-
íses. Além de serem exibidos 
em Nova York, os vencedores 
também serão inclusos em oito 
exposições idênticas que pas-
sarão por cidades de Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, 
França, Alemanha, Japão, 
Nova Zelândia, Polônia, Coreia 
do Sul, Espanha e Taiwan. 

Para Febraro, a conquista é 
de extrema importância, mas 
não é apenas dele. “O prêmio é 
sempre do outro, eu sinto. Por 
ser jovem, fico feliz que com o 
prêmio comecem a olhar o que 
produzo com mais carinho. 
Porque é puro trabalho, longo, 
coletivo. ‘Uirapuru’ se faz 
em um debruçamento muito 
grande”, avalia. 

Oliveira ressalta a impor-
tância de se ter um livro não 
apenas com bom conteúdo, mas 
também com boa capa. “O pro-
jeto gráfico é um elemento im-
portantíssimo para o livro, mas 
muito ignorado. Temos de parar 

com a ideia de ‘não julgar um 
livro pela capa’, porque existe 
um profissional para isso. O 
caminho, para mim, é ‘sim, 
julgaremos seu livro pela capa’ 
porque um livro vai além do 
texto”, afirma o escritor.

Sobre o prêmio em si, o 
designer Thiago afirma que 
“é muito bacana receber re-
conhecimento do projeto por 
um júri internacional e au-
mentar sua visibilidade pelo 
mundo. Atesta a efetividade 
de soluções gráficas como a 
em questão”.

‘Uirapuru’
“Uirapuru” é um livro ins-

pirado na rua onde o autor 
nasceu e cresceu, no Conjunto 
Habitacional Estrela Dalva I, 
na Capital. No romance, o pro-
tagonista Leo evoca memórias 
e afetos de sua infância, mis-
turando-se com o imaginário 
e a curiosidade que o movem 
em busca da descoberta de sua 
origem. “‘Uirapuru’ busca a 
margem entre sua narrativa, 
uma tentativa de desimaginar 
a linguagem posta. Conta a 
história de Leo, um menino 
que cresce em uma ocupação 
de Campo Grande (chamada 
Uirapuru), perde a mãe em 
seu nascimento e busca lidar 
com essa falta perante a vida”, 
explica Febraro. 

Mais detalhes diretamente 
no insta @febrarodeoliveira 

O autor, Febraro de 
Oliveira, tem 23 anos e 
“Uirapuru” é sua quinta 
obra literária

O responsável pelo 
projeto gráfico, Thiago 
Lacaz, trabalha com foco 
em design editorial

Méri Oliveira 

Febraro de Oliveira, de 23 
anos, é um jovem escritor sul-
-mato-grossense, nascido e 
criado em Campo Grande, que 
começou sua carreira de es-
critor muito cedo e já está em 
seu quinto livro, “Uirapuru”, 
seu primeiro romance. Com 
ele, conquistou, há poucos dias, 
o prêmio 2022 TDC Awards 
– Communication Design, que 
concede também um certificado 
de excelência tipográfica do 
Type Directors Club, de Nova 
York, que elege as 25 melhores 
tipografias/capas do mundo. 

Apesar de jovem, Febraro 
tem um olhar bastante sóbrio 
e crítico sobre suas obras 
e sobre a própria evolução 
e crescimento como escritor. 
“Ao escrever o ‘Uirapuru’, o 
passado acompanha. Escrevi 
e publiquei alguns livros, al-
guns ruins, outros melhores 
– porque essa é a trajetória 
honesta, e, após um tempo, 
é necessário buscar revisitar 
e notar o que, agora, seria 
‘bom’ ou ‘ruim’. Lancei dois e-
-books pela Amazon, um outro 
por editora e, antes do ‘Uira-
puru’, o ‘Uma Festa Para o 
Fim do Mundo’, ganhador dos 
prêmios Leia MS e Prêmio de 
Reconhecimento Popular, na 
categoria Livro do Ano. Reco-
mendo apenas o Uirapuru, não 
por desagrado dos outros, mas 
por entender que eles possuem 
algo muito juvenil que minha 
literatura não acompanha 
mais”, pontua o autor.

O projeto gráfico de “Uira-
puru”, que foi um dos ganha-
dores do TDC Awards, ficou 
a cargo de Thiago Lacaz, que 
trabalha como designer grá-
fico com foco em design edi-
torial e identidades visuais, 

com especial interesse pela 
tipografia, atuando como ca-
pista há cerca de 15 anos. 

Sobre a concepção do pro-
jeto gráfico, Lacaz explica toda 
a análise feita. “Após a leitura 
do livro, estudo as possibili-
dades das formas e composi-
ções dos elementos que devem 
aparecer na capa – título e 
autor, no caso de ‘Uirapuru’ –, 
buscando relacioná-las com o 
enredo ou alguma caracterís-
tica do texto do livro.” 

Para “Uirapuru”, foi inspi-
rado o desenho de uma letra 
– não tão ortodoxa – que re-
mete ao fogo, criada espe-
cificamente para a capa. “O 
resultado não prioriza a facili-
dade da leitura do título, mas a 
expressividade da composição 
final e as sensações que ela 
pode despertar. Neste sentido, 
agradeço o autor por topar 
seguir por um caminho que 
poderia não ser aprovado em 
contextos mais preocupados 
com riscos comerciais de pro-
postas menos convencionais”, 
pontua o designer.

TDC Awards
O prêmio que contemplou 

“Uirapuru” foi concedido pelo 
TDC (Type Directors Club) 
e chancelado pela One Club 
for Creativity, uma organi-
zação internacional voltada 
ao fomento da criatividade em 
prol do sucesso nos negócios, 
criando laços entre mestres 
criativos reconhecidos e vozes 
criativas emergentes.

Na 68ª edição, o TDC trata 
de como as letras são usadas, 
reconhecendo a excelência ti-
pográfica e a inovação, junta-
mente com a arte e o ofício da 
tipografia e do design. “‘Uira-
puru’, com a concepção gráfica 
do genial Thiago Lacaz, foi 
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Fabio Assunção conta que as gravações do “Lady Night” 
ao lado de Tatá Werneck foram pura diversão. A entrevista 
com o ator vai ao ar nesta quinta-feira, na Globo. “Sou fã da 
Tatá e fui para me divertir. Nem deu tempo de ficar nervoso, 
conta ele, que topou as brincadeiras da atração: “Gosto 
de quem não se leva a sério, quem tem uma observação 
crítica sobre o mundo e mostra essas opiniões com humor 
inesperado. Tatá é assim. Dividir o palco com ela só poderia 
ser prazeroso”, diz o ator.

Fabio Assunção recorda encontro 
com Tatá Werneck no ‘Lady Night’
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 05/04

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Arianes, o seu dia promete ser perfeito sem defeitos. 
Oxalá! Os astros enchem o seu astral de energias positivas 
e aí ninguém deve te segurar. Contando com muita 
força, iniciativa e liderança, você pode assumir o controle 
das coisas e as pessoas devem te seguir de boa. Seus 
contatos devem fluir bem e você tende a se expressar 
melhor. Boas chances de ter sucesso no serviço.

Alô, alô, Touro! Os assuntos financeiros estão em foco e aí 
você deve dar uma de Tio Patinhas e nadar na grana. É pra 
glorificar de pé! Os astros despertam a sua criatividade 
e há grandes chances de ter boas ideias pra conquistar 
segurança material. De quebra, podem pintar boas 
oportunidades de subir na carreira e ganhar mais dinheiro. 
Trabalho em contato com público está favorecido.

O céu tá um fervo só, mas o clima é muito favorável, 
geminianas e geminianos. Você deve ter facilidade para 
escolher pessoas com quem se relacionar e fazer boas 
alianças, sobretudo no trabalho. Atividades em grupo 
têm tudo pra ser um sucesso. Com sua criatividade e 
animação nas alturas, você tende a trocar boas ideias 
com os amigos.

Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr 
atrás de reconhecimento na profissão e uma boa 
posição, Câncer, meu consagrado. Talvez conte com o 
apoio de gente poderosa pra subir na carreira. Mais 
comunicativo e sociável, seu signo tende a se expressar 
com honestidade, sentimento e capacidade de 
convencimento, o que pode te render elogios de clientes.

Alô, alô, Leão! Os astros estão numa vibe gostosinha e 
dão a maior força para você divar. Há chance de subir 
na vida, inclusive com a ajuda de colegas e amigos. 
Área relacionada com exportação, propaganda, turismo, 
universidade, igreja ou templo, língua estrangeira, tribunal 
ou fórum em alta. Mais sociável e simpático, seu signo 
tende a formar alianças profissionais vantajosas. 

Há sinal de transformações na sua carreira, meninos 
e meninas de Virgem, e elas têm tudo pra mudar 
a sua vida pra melhor. Amém! Seu jeito de pensar 
e se comunicar deve ficar menos racional e mais 
emotivo, favorecendo seus contatos profissionais e 
aumentando sua popularidade no ambiente de trabalho. 
Possibilidades de crescimento. 

Libra do céu, hoje o seu signo deve acordar todo 
trabalhado na maravilhosidade. Tudo indica que estará 
sociável, agradável e sensível, o que deve te deixar mais 
popular em suas relações pessoais e profissionais. 
Você tende a fazer ótimos contatos com parceiros, 
clientes ou público em geral. De quebra, podem pintar 
oportunidades de associações vantajosas.

Tô aqui no céu que podem rolar mudanças sensacionais 
no seu trabalho, escorpica. Sua dedicação ao serviço 
deve resultar em sucesso e até um cargo de chefia. Há 
sinal de sorte com emprego, caso esteja em busca de 
uma vaga. Tudo indica que irá se preocupar e cuidar mais 
do seu corpo – a saúde tende a ficar firme e forte ! A 
relação deve amadurecer e ficar mais séria.

Se depender dos astros, hoje não deve ter marasmo, 
sagitarianos. Sua criatividade e alegria prometem marcar 
presença e sua companhia tende a ser disputada. Pode 
mandar bem em seus contatos pessoais e de trabalho, 
sobretudo com quem tenha afinidades. A energia é 
favorável para tentar a sorte num jogo, esporte ou sorte – 
há chance de se dar bem. 

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que irá 
esbanjar criatividade e flexibilidade em suas tarefas 
profissionais. Trabalhar em casa está em alta e promete 
ser um sucesso, seja um serviço autônomo, uma atividade 
extra ou se faz home office. Há grandes chances de 
conquistar o sonho da casa própria, cabrinhas. Amém! Os 
astros revelam que seu signo talvez fique mais receptivo.

O dia promete ser maravigold, Aquário, meu 
cristalzinho! Com a imaginação e criatividade a todo 
vapor, pode ter facilidade pra deixar suas tarefas 
mais interessantes. Sua curiosidade e vontade de 
viajar, inclusive a trabalho, devem ficar acesos. 
Tudo indica que terá muitas ideias, facilidade de se 
comunicar e vontade de mostrar o que sente.

Migos e migas de Peixes, tudo indica que os humilhados 
serão exaltados nesta quarta. É que os astros despejam 
energias positivas nas suas finanças e você pode nadar 
na fortuna. Pra ficar ainda mais top, há boas chances de 
conquistar a casa própria. A perna fica até bamba, né? Com 
a família, o clima promete ser bem confortável e gostosinho. 
Talvez tenha ótimas ideias para melhorar o orçamento.

Telinha

Novelas Novelas Novelas Novelas 

O Clone 
Globo 15h30

Pantanal
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

O Cravo e a Rosa
Globo 13h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Além da Ilusão
Globo 17h30

Osvaldo chama a polícia, e Roni é preso. 
Tina se desespera ao saber que não é filha de 
Neném. Paula/Neném fala para Rose do amor 
que Neném sente por ela. Flávia/Guilherme e 
Guilherme/Flávia voltam para casa. Daniel fica 
intrigado com as crises de Celina. Paula/Neném 
sofre por causa de Tina, que se recusa a falar 
com Neném/Paula. Neném/Paula vai com Paula/
Neném para a reunião na Terrare. Roni rejeita 
Nedda. Roni corta relações com Nedda. Neném/
Paula conduz a reunião e Carmem fica irritada. 
Rose tenta consolar Tina. 

Leo jura que nunca mais quer falar com Al-
bieri. Tavinho insiste que Leônidas deve tentar 
um acordo. Alicinha inventa para Yvete que 
Roger armou tudo só para colocar Clarice como 
promoter. Nando devolve o dinheiro que tirou 
da mãe, pede desculpas e promete parar com as 
drogas. Leo se preocupa quando Karla comenta 
que os clones podem envelhecer rapidamente e 
procura Albieri, a quem trata secamente. Ali-
cinha não assina nada e avisa que não vai ser 
expulsa do apartamento. Said declara que não 
quer Jade de volta. Beija-a e parte em seguida. 

Davi garante a Iara que Joaquim está no 
evento e pede que a moça o procure. Mariana 
sabota o vestido de Arminda. Felicidade comenta 
com Letícia sobre o envolvimento de Onofre 
com a quebra da máquina da fábrica. O locutor 
do evento anuncia Violeta como esposa de 
Eugênio, e Matias tem uma crise ao ouvir pela 
rádio. Inácio tranca Mariana em um quarto com 
roupas antigas. Iara vê quando Joaquim corta os 
cabos de luz do teatro, mas Davi faz um truque 
de mágica para salvar o evento. Isadora ganha 
o concurso de moda, com pseudônimo.

Dinorá fica furiosa ao saber que a noiva é Can-
doca. Kiki marca encontro com Januário. Bianca 
pede ao pai que empregue Edmundo. Marcela sai 
com Batista. Joana continua preocupada com 
o mistério do marido. Fábio quer o dinheiro da 
aposta, pois seduziu as duas: Bárbara e Lourdes. 
Catarina faz uma torta para o marido. Calixto 
sugere que Petruchio finja ser louco para domar 
Catarina. Petruchio gosta da torta e pergunta do 
que foi feita. Catarina revela: a torta é de capim. 
Petruchio banca o doido e ameaça colocar Bus-
capé no forno.

Fátima e Cecília conversam sobre o desen-
tendimento entre Gustavo e Cristóvão. As duas 
acabam não se entendendo. Flávio suborna o 
porteiro para que não conte nada para Haydee 
sobre a sopa. Cristóvão vai até a igreja se con-
versar com o Padre Gabriel sobre o que acon-
teceu. Franciely revela para Silvestre que decidiu 
ficar na mansão. O homem comemora a notícia 
e chega a desmaiar de emoção. Didi e Fabiana 
descobrem que Bárbara e Frida são culpadas 
pelas cartolinas. Franciely surpreende Silvestre 
e o beija pela primeira vez na boca.

Quim e Tião falam para José Leôncio sobre o 
que viram no mato. Gil perde o rastro de Maria 
e se desespera. Quim e Tião afirmam para José 
Leôncio que o que viram no mato não era bicho. 
Madeleine pede para o marido não passar a 
noite na mata. José Leôncio vai ao jirau e acre-
dita que foi o pai quem soltou a isca para onça. 
Gil retira Maria de dentro do rio. Madeleine diz 
que quer ter seu filho no Rio de Janeiro e Filó 
a repreende por seu comportamento. Começa 
uma grande tempestade e a silhueta de um velho 
aparece na fazenda. 

Thaila Ayala conta 
como foi rodar 
filme com o marido 
Renato Góes dentro 
de casa: ‘Ficamos 
mais fortes e unidos’

Diferentemente de muitos casais que passaram por crises e até se separaram 
durante a pandemia, Thaila Ayala e Renato Góes, ator que está no ar agora em 
“Pantanal”, viram sua relação ser potencializada no período. “Ficamos mais fortes 
e unidos. Engravidamos, tivemos neném [Francisco, hoje com 4 meses], abrimos 
nossa produtora e fizemos um filme”, enumera a atriz, referindo-se ao suspense 
inédito “Inverno”, que estreia nesta terça-feira, dia 5, no Telecine Touch, às 22h. O 
filme foi dirigido por Paulo Fontenelle, que escreveu o roteiro com a colaboração 
da Thaila. Na produção, rodada na casa dos atores no período de isolamento 
social, em meados de 2020, Renato e Thaila interpretam Rodrigo e Bia, casal que 
convida a amiga Ana (Bárbara Reis) para passar uns dias com eles na quarentena. 
A história ganha contornos de terror psicológico quando o nome da convidada 
aparece numa lista de mortos por COVID-19. “Eu e Renato tínhamos o sonho de 
trabalhar juntos e aproveitamos a oportunidade quando tudo ficou paralisado 
por conta da pandemia. Foi muito intenso. A gente acabava o set e dormia com 
o cenário montado, com iluminação em cima da cama”, recorda a atriz, que 
exerceu diferentes funções nos bastidores. “Thaila abriu o armário para escolher 
os figurinos”, conta Paulo Fontenelle, que usou imagens reais do casamento dos 
atores, realizado em 2019, no filme. “O casal da ficção está em crise, mas os dois 
são muito carinhosos e separam bem as coisas. Eles acharam um equilíbrio para 
trabalhar 14 horas juntos dentro da própria casa”, aponta o diretor.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

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

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

 ED SAINT PAUL  
 L178 - Rua Amazonas, 810 
-  Localização Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quartos 
(Todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI 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 LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131  
    

 GIOCONDO ORSI - SO-
BRADO ESQUINA 

 L533  – R Alexandre, 607 – 
162,98m²  – Lindo Sobrado 
Em Esquina, Proximo Via 
Park,  Com Sala De Estar, 
Lavabo/Ae, 3 Suites (2 
Com Ae E 1 Com Sacada), 
Cozinha/Ae, Despensa, As, 
Bs, Espaço Gourmet Com 
Churrasqueira, 2 Portoes 
Eletrônicos De Garagem, 2 
Vagas Cobertas E 4 Sem 
Cobertura. LORIDANI MAR-
TINS CRECI 1851 -  3321-
9131 

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

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

 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  

 ALUGO R$ 650,00 
 Na Rua Rodolfo Andrade Pi-
nho, bairro Taveiropolis , 1 
quarto, uma sala, uma cozi-
nha , um banheiro, 1 varan-
da, 1 vaga para carro. F: 67 
98476- 6660/ 99969-1326 

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

 GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA) 

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

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

 STO AMARO  
 L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

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

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

 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  

 ALUGA - SE QUARTOS 
NO BAIRRO SÃO FRAN-

CISCO 
 Quarto com banheiro, mini 
cozinha com tanque , inclu-
so água e luz R$ 490,00. F: 
3324-7048/ 99272-6478 
Tratar Marilza 

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

 JD PETRÓPOLIS 
 L120 – Av. Capibaribe, 67 – 
19,48m²  – Excelente Sala 
Comercial Com Banheiro 
Ao Lado Da Subway.  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

 CENTRO 
 L005  - R Pe João Crippa, 
1826 – 77,00m² - sala, 
2Q, BH, coz, AS LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

 CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO) 

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

 CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA   

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

 Av Afonso Pena – 142,03m² 
- Sala, 3 Dormitórios Sendo 
Um Apartamento/Ae E Dois 
Quartos (Um C/Ae),  Ba-
nheiro, Cozinha/Ae, Área 
De Serviço, Quarto Empre-
gado, Banheiro De Serviço 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

 RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES 

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

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

 SANTO AMARO 
 Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, Área 
De Serviço, Quintal E Amplo 
Estacionamento Para Car-
ros. 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, Cozi-
nha, Área De Serviço, Am-
pla Área Externa, Garagem 
Coberta/Varanda. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131  

 SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS 

 Excelente imóvel para in-
vestimento. 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 alu-
guel).LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131  

 VILA ADELINA PROX 
UFMS 

 L590 - R Carlos Mag-
no, 292. Ac:193,85m². 
At:300m². Lindo Sobrado 
Com Sala De Estar, Jan-
tar, 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 

 VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

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

 VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA 

 Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar 
com Jorge Diniz. 

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

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

 VILAS BOAS C/ RENDA 
 Somente Para Investidores. 
Imóvel Possui Renda De 
Aluguel. Possui Ampla Sala 
De Estar,Lavabo, Sala De 
Tv E Jantar, Uma Suite/Ae, 
2 Quartos, Bh Social, Co-
zinha Planejada, Escritório, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Depósito, Gara-
gem.Localização Privilegia-
da, Ótima Renda De Aluguel 
Com Excelentes Inquilinos.  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

 SANTO AMARO - 2 
CASAS 

 Excelente Imóvel. Próximo 
À Av Julio De Castilho. Pos-
sui Duas Casas Individuali-
zadas, Entradas Separadas 
E Com Inscrição Municipal 
Individualizada. Casa 1: 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, Área 
De Serviço, Quintal E Amplo 
Estacionamento Para Car-
ros. Casa 2: Amplo Quin-
tal, Varanda, Sala De Estar, 
Dois Quartos, Cozinha, 
Área De Serviço E Gara-
gem.  LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131  

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

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

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

 VENDO TERRENO  
 Localizado na rua Café Pri-
morosa, lote, 25 ,Jardim  
Virtudes . 10x6869 de fren-
te , 12x6713 fundo, com 
asfalto, calçada, água, luz e 
esgoto . Prox. UEMS a 15 
minutos do centro de CG . 
Contato 99984-5263. 

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

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

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

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

 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 

 AGILE LTZ 1.4 
 Agile Ltz 1.4 Ano 
2009/2010  Bege-Completo 
C.O.M Veiculos-Av.Bandei-
rantes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

 CORSA CLASSIC 1.0  
 Corsa Classic 1.0 Ano 2008 
Prata-Basico C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686 

 AGILLE LTZ 1.4  
 Agille Ltz 1.4 Ano 
2010/2011 Prata-Completo 
C.O.M Veiculos-Av.Bandei-
rantes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

 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 

 COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX 

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

 CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014  

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

 SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018  

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

 DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V  

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

 PALIO 1.0 FIRE 
 PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

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

 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 

 STRADA HD WK CE E 
2019 2020 

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

 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 

 STRADA FREEDON 
CD 1.4  

 Strada Freedon Cd 1.4 -Ano 
2019/2020 -Prata-Comple-
ta/3portas C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 

 IDEIA ATTRATIVE 1.4 
 Ideia Attrative 1.4 -Ano 
2011/2012 -Preta-Comple-
ta C.O.M Veiculos-Av.Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  
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ECOSPORT XLT 2.0
Ecosport Xlt 2.0 Ano 
2010/2011 -Prata-Com-
pleta -Automática C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

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

FIESTA HACT SE 1.6 
Fiesta Hact Se 1.6 Ano 
2013/2014 -Preto-Com-
pleto -Automático C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

RANGER CD XLT 3.2 
Ranger Cd Xlt 3.2 Tb Diesel 
4x4 -Ano 2013/2014 -Pra-
ta-Completa C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686 

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

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

RANGER CD XLS 2.2
Ranger Cd Xls 2.2 Tb Diesel 
4x4 -Ano 2014 -Prata-Com-
pleta  C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (67) 99981-8686

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

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

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

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

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

VOYAGE I TREND 1.0 
G6 ANO 2013/2014

Voyage I Trend 1.0 G6 Ano 
2013/2014 -Cinza-Comple-
to C.O.M Veiculos-Av.Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 

BORA 2.0 ANO 
2008/2009

Bora 2.0 Ano 2008/2009  
Preto-Completo, Cambio 
Automático C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686 

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GOL 1.0 ANO 2005 
Gol 1.0 Ano 2005 Branco, 
Trava,Alarme C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686

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

BORA 2.0 ANO 
2008/2009

Bora 2.0 Ano 2008/2009 
-Prata-Completo-Cambio 
Mecânico C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

VOYAGE 1.6 TREND 1.6 
G7 ANO 2016/2017

Voyage 1.6 Trend 1.6 G7 
Ano 2016/2017 -Branco-
-Completo C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
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
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

GRAN CHEROKEE LIMIT 
3.6

Gran Cherokee Limit 
3.6 4x4 Ano 2011/2012 
-Branca,Completa,Aut,Te-
to,Couro,Tv Dvd, C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

LOGAN EXPRESSION 
1.6 

Logan Expression 1.6 Ano 
2011 ,Prata,Completo,Ro-
das,Som,+Kit Gnv 5º Ge-
ração  C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (67) 99981-8686

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTHENTI-
QUE 1.0

Sandero Authentique 1.0 
-Ano 2016/2017 -Branca-
-Completo C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

COROLLA ALTIS 2.0
Corolla Altis 2.0 -Ano 
2012/2013-Preto-Comp. 
Automático C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20 CONF PLUS 1.6
Hb20 Conf Plus 1.6- Ano 
2017/2018 -Cinza-Comple-
to       C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (67) 99981-8686

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

CRETA ACTION 1.6
Creta Action 1.6 Okm-Ano 
2021/2022 -Cinza -Com-
pleta Aut. C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686

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

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

MS PINTURAS OS 
GLADIADORES

Trabalhamos com grafia-
to, textura, massa corrida, 
revestimentos e pinturas 
de portões. Venha fazer 
seu orçamento conosco. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99252-4173/ (67) 99345-
2739

GLÁUCIO JARDINAGEM
Faço serviços gerais, jar-
dinagem e limpeza de ter-
renos! Passamos cartão 
débito/crédito ou pix.  Faça 
seu orçamento. Ligação 
e WhatsApp: (67)9 9167- 
4642 Gláucio

 ROGER PINTURAS
Pintura estilo barroco em 
imagens, sacras ou de 
umbanda (Orixás, Ca-
boclos, Pretos Velhos). 
Interessados entrar em 
contato: WhatsApp: 
(67)98162-2451 Roger 
Simões

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

DM CENTRO AUTOMO-
TIVO

Trabalhamos com mecâni-
ca em geral, manutenção, 
instalação de ar-condicio-
nado, elétrica, alinhamento 
e balanceamento. Ficamos 
na Avenida: Senhor do 
Bonfim, 2526 Estrela Dalva 
Fone: (67) 99637-4270/ 
(67) 98168-0443/ (67) 
3355-6373

JARDINAGEM SOARES
Trabalhamos com cortes de 
grama, limpeza de terrenos 
leve e pesada, Atendemos 
em toda Campo Grande. 
Monte Castelo, Autonomis-
ta, Coronel Antonino, Mar-
garida, Estrela do Sul etc. 
Qualidade que cabe em seu 
Bolso. Ligação e WhatsApp 
(67) 99274-5171 Soares

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Problemas com escorpi-
ões, carrapatos, caramu-
jos, baratas, formigas e 
cupins? Fazemos limpeza 
de caixa d água. Solicite 
seu orçamento Ligação 
e WhatsApp (67) 98164-
1321 André Luiz

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
R$ 1.600,00 e pomo sim-
ples no volante R$ 300,00 
, inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega 
R$ 700,00. Com nota fis-
cal e garantia. Mecânica e 
pintura . End: Rua Ciriaco 
Maymone Nº209 Vl.Ban-
deirante. F: 3331-2009/ 9 
9983-4084 falar c/Pedro-
sa .

CONTRA VÍRUS
Ivermectina tem eficácia 
provada cientificamente 
randomizada 85% como 
prevenção  ao Covid-19. 
https://ivmmeta.com/ Atua    
também  contra: chikun-
gunya,  dengue, zika, etc. 
Pesquise sobre presídios e 
a Etiópia que usam o remé-
dio. www. laurohenchen.
com.br   

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO  E 

GIBIS 
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) 99279-
0773 com ADEON 

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 
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