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Sorveterias, casas de bolo e chocolate buscam atingir maior público

Franquias migram 
para bairros em 

busca de menor custo

Aumento de 
pessoas em grupos 

de WhatsApp só 
após eleições 

Liverpool mais 
perto da final 
da Champions

Mais votos para 
cassação esbarram 
na Constituição 

‘Jujutsu Kaisen 0: 
O Filme’ é lançado 

nos cinemas Dificilmente 
créditos da 

FlexPark voltarão 
aos usuários

MS produziu 
4.491 toneladas 

de alimentos 
agroecológicos

Campo Grande 
já tem quase 500 

ataques de escorpião

Cada vez mais, as 
franquias têm saído 
dos grandes cen-
tros para buscar um 
espaço nos bairros 
menores de Campo 
Grande. Segundo o 
presidente da CDL-
-CG (Câmara dos 
Dirigentes Lojistas), 
Adelaido Vila, essa 
tem sido uma ten-
dência que, além de 
aquecer a economia 
local, também oferece 
menor custo aos em-

presários. A Chiquinho 
Sorvetes, Probel, Casa 
de Bolos e My Cookies 
são algumas lojas 
que se instalaram em 
bairros. De acordo 
com a pesquisa de de-
sempenho de 2021, re-
alizada pela ABF (As-

sociação Brasiliense 
de Franchising), a 
franquia Chiquinho 
Sorvetes ocupa o 32° 
lugar no ranking das 
50 maiores franquias 
do Brasil por número 
de unidades, com 665 
lojas abertas. Página B1

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) se reuniu com re-
presentantes do WhatsApp 
no Brasil e após o encontro 
tanto a plataforma como o 
ministro Fábio Faria (Co-
municações) confirmaram 
que o lançamento da nova 
ferramenta do aplicativo 
que permite grupos com 
milhares de pessoas so-
mente ocorrerá após as 

eleições de outubro. Bolso-
naro teria concordado com 

os argumentos doWhat-
sApp e as ponderações do 

ministro. Página A4

A proposta que amplia 
para 340 votos no momento 

de cassar deputados en-
contra barreiras na opinião 

de parlamentares de MS. 
Dois deles, Ovando e Trutis, 
são favoráveis. No entanto, 
Vander Loubet, Fábio Trad 

e Dagoberto, embora de-
fendam que a prerrogativa 
cabe ao Congresso, querem 
discutir a viabilidade, pois 
o tema é previsto na Consi-
tuição. Neste caso deveria 

ser uma PEC e não como foi 
apresentada. Página A3

Os fãs de animes e mangás 
podem festejar. Estreia nesta 
quinta-feira (28) nos cinemas 
de todo o país “Jujustu Kaisen 
0 – O Filme”, e o longa é ba-

seado em “Jujustu Kaisen Vo-
lume 0”, uma pré-sequência 

que serviu de piloto para 
o mangá homônimo. Bem 

avaliado pela crítica interna-
cional, o longa superou, no 

Japão, a bilheteria de filmes 
como “Frozen 2”, além de 

empatar com clássicos como 
“ET” e “Armagedon”. Página C1

Desde o fim do contrato 
com a FlexPark, as vagas 

de estacionamento na 
região central de Campo 
Grande são gratuitas. O 

diretor-presidente da Age-
tran, Janine Bruno, chegou 
a estimar a O Estado que a 
nova licitação para contra-
tação da empresa que ad-

ministrará os parquímetros 
deve ocorrer no próximo 
semestre. No entanto, a 

equipe do jornal O Estado
conversou com o advogado 
Thiago Magalhães, que in-
dicou que a nova empresa 

não deve ser incumbida 
das responsabilidades da 

FlexPark. Página A7

Agricultores familiares 
de Mato Grosso do Sul, 
atendidos pelo PDRT 

(Programa de Desenvolvi-
mento Rural e Territorial), 
da fábrica de celulose da 

Suzano, produziram 4.491 
toneladas de alimentos 

agroecológicos em 2021. O 
montante corresponde a 

22,5 caminhões hexatrens 
e a comercialização foi res-

ponsável por gerar uma 
receita bruta estimada em 
R$ 10,337 milhões. O pro-
grama foi implantado em 
Mato Grosso do Sul, em 

2012, e atende atualmente 
515 famílias de 15 asso-

ciações. Página B2

Somente nos três pri-
meiros meses de 2022, 448 
pessoas já foram vítimas 
de picadas de escorpião 

só em Campo Grande, se-
gundo o CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses), o 
que corresponde a mais 
da metade dos 900 casos 
registrados em todo 2021. 

Para ampliar o debate 

sobre o tema, O Estado
conversou com especia-
listas que destacam que 
nem todos os acidentes 
são letais, mas que a ra-
pidez na busca pelo aten-
dimento médico é essen-
cial para a recuperação 
e para que os casos não 

apresentem maior grau de 
gravidade. Página A8
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Valentin Manieri

Pantanal das 
águas renasce após 

desastres ambientais
Confira, na série realizada 

por O Estado, o desbravamento 
de  um “novo” bioma. Página A6
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As pessoas hoje em dia têm uma 
vida corrida e querem ter os 
produtos perto de suas casas
Paula Vilhema, gerente da Casa de Bolos do bairro Tiradentes

O Liverpool, do 
goleiro Alisson, deu 
um importante passo 
rumo à final da Liga 
dos Campeões. Com 
a vitória por 2 a 0 
para cima do Villar-
real, ontem (27), o 
time 
inglês 
pode 
até 
perder 
por um gol 
no jogo de 
volta que mesmo 
assim estará na de-
cisão, marcada para 
Paris.

Jogando em casa, 
o Liverpool dominou 
as ações no primeiro 
tempo e foi quem 
mais criou chances 
de gol. Ao todo, o 
time de Jürgen Klopp 
finalizou 12 vezes 
contra apenas uma 
dos espanhóis. O 
próximo duelo acon-
tecerá no Estádio de 
la Cerámica, casa do 
Submarino Amarelo, 
na próxima terça-
-feira (3). Quem 
avançar à final en-
frentará o vencedor 
do duelo entre Man-
chester City e Real 
Madrid.  Página A6

ARTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   23°   33°
Dourados     21°   34°
Corumbá                 23°             36°
Maracaju                21°            35°
Ponta Porã               20°            32°
Três Lagoas              25°           35°
Mundo Novo             22°   35°

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2



Em um verdadeiro regime democrático, todos 
os assuntos importantes são decididos 
pelo voto, isto é, pela escolha livre dos 

eleitores. Em outubro de 2022 vamos eleger 513 
parlamentares federais, outros 503 deputados 
estaduais, 27 governadores além de 27 senadores 
e a presidência da república. 

Para esta eleição estes deputados federais por 
nós escolhidos na eleição passada, aprovaram em 
seu favor um recurso de R$ 4,9 bilhões de reais.  
Eles foram por nós eleitos, e aprovaram a favor 
este fundo eleitoral para os partidos políticos dis-
tribuírem entre si.   Este dinheiro tem a finalidade 
de custear a campanha eleitoral deste ano, em 
outras palavras pagando a eles para que possam 
nos convencer a elegê-los novamente. 

Todo dinheiro provém de algum lugar, onde 
alguém teve que trabalhar obtê-lo.  No caso dos 4,9 
bilhões do fundo eleitoral, a origem é o orçamento 
que é mantido pela arrecadação de impostos, e 
pagos por você, ao ir fazer compras no supermer-
cado ou ao abastecer o seu carro, onde metade é 
gasolina e a outra metade é formada por impostos. 

A carga tributária brasileira é na ordem apro-
ximada R$ 3.000.000.000.000,00 (três trilhões de 
reais) anuais, como nos informa o IBPT em Par-
ceria com a Associação Comercial de São Paulo.   

Ao elegermos os mandatários pelo voto, es-
tamos ao mesmo tempo, lhes autorizando a ge-
renciar este orçamento de R$ 3 trilhões de reais, 
o que equivale a 34% do PIB.  Em outras palavras 
estamos os autorizando a gastar o equivalente a 
4 meses do nosso trabalho, ou 1 a cada 3 horas 
nossas trabalhadas. 

Isto porque, temos um PIB – Produto Interno 
Bruto, representado pela soma em moda de tudo 
aquilo que produzimos de bens e serviços em 2021, 
na casa de 9 trilhões de reais. 

Nossa carga tributária representa 1/3 do PIB, 
ou sejam 3 trilhões de reais.  Desta arrecadação, 
R$ 1,8 trilhão (60%) vai para remunerar o Estado 
e R$ 1,2 trilhão (40%) vai para retornar (ao menos 
em tese) para o povo que paga estes impostos. 

Apesar de consumir uma a cada três horas do 
nosso trabalho, esta carga tributária não tem sido 
bem aplicada. A prova disto é que a União Federal 

tem déficit orçamentário. A maioria dos Estados 
também está no vermelho, ou seja, gastam mais 
do que se arrecadam, a conta não fecha, falta 
dinheiro no orçamento.  Na maioria dos mais de 
5 mil municípios cujas eleições serão daqui a dois 
anos, a situação não é diferente, gasta-se mais do 
que se arrecada. 

De um lado, trabalhamos 1 a cada 3 horas para 
pagar impostos, 34% do PIB.  De outro em todas 
as esferas, municipais, estaduais e federais, o 
orçamento (gasto maior que a despesa) está ne-
gativo. Já os serviços públicos prestados, ou seja, 
a contrapartida dos impostos que pagamos com 
nosso trabalho não nos atende satisfatoriamente. 

De acordo com os dados oficiais, divulgados 
pelo Ministério da Economia de tudo o que é ar-
recadado no país 60% vão para pagar a máquina 
pública.  O Ministério divulga os gastos da má-
quina pública como sendo 20% do PIB, o que tem 
o mesmo efeito, apenas soa melhor. Assim como 
divulga também em seu site uma carga tributária 
de 33,9% do PIB em 2021. 

A expressão máquina pública ou máquina 
estatal é utilizada para definir o custo do funcio-
nalismo público nas esferas federais, estaduais 
e municipais. A máquina pública é composta de 
prédios, funcionários, veículos oficiais, mobiliário, 
maquinário, equipamentos, insumos, combustível, 
comunicação, assessores, secretarias, Secreta-
rias, titulares, adjuntos, chefes de gabinete, cargos 
de confiança., etc...  

Precisamos do serviço público. Todos pre-
cisamos de bons policiais, juízes, professores, 
médicos, e queremos que eles sejam bem pagos 
e remunerados.   Como cidadãos e pagadores de 
impostos nos sentimos indignados e ultrajados 
quando vemos um professor, policial, médico ou 
qualquer outro servidor público ser mal remu-
nerado.  E estes heróis muitas vezes trabalham 
mais pelo dever, honestidade e amor a profissão 
do que a própria remuneração que recebem. 
Verdadeiros heróis.

Por outro lado, todos nós brasileiros, inde-
pendente de gênero, orientação, raça ou classe 
social, temos um anseio em comum: A prestação 
de serviços públicos minimamente decentes. 

Seja o acesso ao saneamento básico, a uma vaga 
em creche para seus filhos enquanto estiverem 
trabalhando, ou seja, um atendimento digno nos 
hospitais e postos de saúde, além da segurança 
pública.   

Mas vejam, quando estamos falando em má-
quina estatal não estamos falando em nada 
disto. Estamos falando basicamente da folha de 
pagamento e da estrutura, que consome 60% da 
arrecadação.  

Os 40% restantes é que em tese devem ser 
destinados a construção e duplicação de estradas, 
asfaltamento, iluminação pública, serviços de es-
goto.  Nossas estradas estão via em sua maioria 
sucateadas. Nos parece que o governo atual tem 
conseguido terminar algumas obras que estavam 
em andamento já há algumas décadas, mas ainda 
não é o suficiente. 

Destes 40% restantes, além de estradas, espe-
ramos hospitais, escolas, universidades, metrôs.  
(a maioria das capitais brasileiras, não possui 
metrô.)  Necessitamos também de iluminação 
pública, serviços de esgoto, consultas, medica-
mentos. 

Muito se fala em reforma tributária. É con-
senso que não existe mais espaço para aumento 
de impostos. A reforma tributária falada, visa 
então meramente simplificar a cobrança e arre-
cadação. Pois nem União, nem Estados, nem Mu-
nicípio, podem renunciar à arrecadação, vez que 
em sua maioria gastam com a máquina pública 
mais do que arrecadam, pouco ou quase nada 
sobrando para fazer investimentos. 

Se a máquina pública custa caro, gasta mais 
do que arrecada e não consegue entre entregar os 
serviços e obras que a população que a sustenta 
necessita, um bom começo seria um olhar sobre 
os gastos desta mesma máquina pública. 

Vamos tentar contribuir para este debate 
refletindo sobre o fato de que um parlamentar no 
Brasil custa 5 vezes mais do que em um país como 
Alemanha ou Canadá por exemplo. 

Sendo estes países desenvolvidos, até se 
admitiria um parlamentar de lá custar mais do 
que um parlamentar aqui, mas não o contrário.  
Talvez justamente esta seja a explicação para 
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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

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

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

“Embriaguez ao volante dispara 
suspensão de carteira”

“Embriaguez ao volante dispara 
suspensão de carteira”

Rua 14 de Ju lho, 204 - Vi la San ta Do ro théa
Cam po Gran de - MS -  CEP 79004-392 - PABX: (67) 3345-9000

“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira

OESTADO
MATO GROSSO DO SUL

Comercial |  (67) 3345-9030 - co mer cial@oes ta doms. com.br - ge ren te co mer cial@oes ta doms. com.br | Circulação | Aten di men to ao as si nan te: (67) 3345-9050 cir cu la cao@oes ta doms. com.br
Representantes: Brasilia-DF, EC Comunicação e Marketing – Quadro QS 01, Rua 210 Lt. Nº 34/36, Bloo A Sala 512, Ed. Led Offi ce, Cep 71.950-770, Email: diretor.eccm@gmail.com, Telefone (61) 99186-6647,

Rio de Janeiro-RJ: Planejamento Negócios de Midia,  Rua 24 de Maio n.º 29-G3- Rocha, CEP 20950-085- Rio de Janeiro – RJ, Telefone: (021) 3280-4309 e 3280-4312.
São Paulo-SP: Planejamento Negócios de Midia, Avenida Jandira, 667,  Bairro Moema,  CEP: 04080-004, Telefone (11) 2985-9444 2985-9444

Diretor
Jaime Vallér

Editor-Chefe
Bruno Arce
editor@oestadoms.com.br
Opinião
leitor@oestadoms.com.br

Política
Alberto Gonçalves
politica@oestadoms.com.br

Cidades
Michelly Perez
cidades@oestadoms.com.br

Esportes
Luciano Shakihama
esportes@oestadoms.com.br

Economia e Agronegócios
Izabela Cavalcanti
economia@oestadoms.com.br

Artes e Lazer
Marcelo Rezende
arteelazer@oestadoms.com.br

Reportagem

Fotografi a
fotografi a@oestadoms.com.br

Arte
Wendryk Silva
paginacao@oestadoms.com.br

Fundado em 2 de dezembro de 2002

Editorial

O valor e a responsabilidade do voto

Novos tempos

Ivo Ricardo Lozekam 

Heitor Rodrigues Freire

A vida, essa sequência infinita que conduz 
nossos espíritos, é fonte de aprendizado 
permanente. Assim, quando adquirimos cons-

ciência do que somos e do que representa a encar-
nação, passamos a agir de forma responsável e apri-
morada pelo aperfeiçoamento de nossas atitudes.

Sabemos que nada acontece por acaso. Assim, 
todas essas transformações que estão assustando 
o mundo (tsunamis, terremotos, enchentes, guerra, 
tiranos no poder, pandemia etc.), são parte da evo-
lução que se prenuncia em todas as modalidades de 
vida no nosso planeta. Estes são apenas os aspectos 
físicos pelos quais estamos passando.

Além destes, existem também os aspectos 
mentais e os espirituais, que não são visíveis. E, 
portanto, só são percebidos por meio do sentimento 
que se aloja no coração de cada um. Daí a sensação 
de aflição por algo que não sabemos interpretar, 
mas nos aperta o coração e dá um frio na alma. 

A consciência dessa situação, no entanto, não 
deve apavorar ninguém. Em primeiro lugar, porque 
é inevitável. Segundo, porque sabendo, é possível 
mudar o resultado final. Parafraseando Chico Xa-
vier, “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 
um novo começo, qualquer um pode começar agora 

e fazer um novo fim.”
E como se faz isso? Pela mudança de atitude 

a partir de agora. Pela transformação dos nossos 
atos, pensamentos e palavras. Agindo de forma 
consciente, verdadeira e sincera.

Aprimorando de forma argêntea, sensível, in-
teligente, amorosa e discernível todos os nossos 
procedimentos. 

Estes novos tempos transformarão radicalmente 
o comportamento das pessoas. O amor e o bem 
comum serão o norte de nossas decisões. Se extin-
guirá a infidelidade em todas as suas modalidades. 
Surgirá um novo ser.

Uma outra consequência dos novos tempos é o 
despertar para a verdadeira consciência a respeito 
da morte, que nestes tempos de pandemia tanto 
sofrimento causou a tanta gente. Até hoje a morte 
é considerada por muitos o derradeiro fim, como 
se tudo acabasse nela. Mas, na verdade, a morte é 
apenas a transição de um estado para outro – do 
estado encarnado para o não encarnado, do mate-
rial para o espiritual, do físico para o metafísico. 
A vida prossegue num estágio diferente, com a 
continuidade da manifestação do espírito com o 
fluxo natural da evolução.

Quando a morte acontece de forma inesperada, 
ela provoca uma reação de revolta, frustração, 
angústia, uma sensação de algo que deveria ter 
sido feito em relação ao falecido e ficamos com a 
sensação de impotência. Não é bem assim. Todos 
estamos ligados uns aos outros, e a continuidade 
das relações permanece, pois serão retomadas em 
outro plano.

Independentemente da forma como ocorre, seja 
acidental, dramática ou natural, todos nós faremos 
a passagem. Isso é um fato. Outro fato é que cada 
um vai receber de acordo com o seu merecimento.

Assim, o momento é de reflexão, recolhimento, 
meditação, de busca sincera da percepção a res-
peito destes novos tempos.

Naturalmente, tudo que escrevo é resultado de 
meu aprendizado e estudo permanente. Sou ligado 
em tudo o que acontece, e observo permanente-
mente para entender e aprender. Não pretendo 
ensinar nada a ninguém, mas procuro expor meu 
entendimento e quem sabe consiga servir de inspi-
ração aos outros.

Aprendi o óbvio, que Jesus nos ensinou. Estou 
sempre atento para o que acontece e aplico o que 
Ele disse, por meio de suas parábolas. Minha reli-

Corretor de imóveis e advogado.

Tributarista

A Prefeitura de Campo Grande precisa 
solucionar o problema dos créditos da 
FlexPark. A empresa responsável pelo 

estacionamento rotativo em Campo Grande 
não renovou o contrato e muito menos de-
volveu o valor já pago pelos motoristas. É uma 
situação delicada, pois não há nem previsão 
de ser licitado o novo contrato com a próxima 
empresa. A pergunta que fica no ar: qual a base 

legal do município para permitir que a empresa 
não devolva o dinheiro de imediato às pessoas 
que possuem créditos? 

O que deixa dúvidas no ar sobre a devolução 
é que, antes mesmo de perder a concessão, a 
Proncon-MS multou em R$ 46 mil a empresa 
por diversas irregularidades. A empresa foi 
autuada por infrações ao Código de Defesa 
do Consumidor por não fornecer informações 

claras, adequadas e precisas no que se refere 
às alternativas para os consumidores que 
não possuem smartphone, estando impossibi-
litados de baixar o aplicativo para aquisição 
de tickets avulsos ou créditos para estacionar 
nas vias públicas do centro da Capital.

O problema é antigo e pelo jeito crônico. 
Por mais que a população não esteja pa-
gando nenhum centavo referente às vagas 

públicas na região central também não há 
rotatividade e muito menos fiscalização dos 
agentes de trânsito. Este hiato que há da 
falta do serviço mostra a inutilidade do esta-
cionamento rotativo. Pois quaisquer serviços 
terceirizados como do tapa-buracos, coleta 
de lixo ou de limpeza de vias, quando fica 
algum tempo paralisado, imediatamente é 
sentido pela população. 

Crédito para quem?

serem países desenvolvidos, gastam menos por 
ano com um parlamentar do que nós. 

O jornal O Estado de São Paulo, do dia 
27/03/2022, nos mostra que cada um dos 513 de-
putados federais que iremos eleger em outubro 
nos custa R$ 24 milhões por ano, ou R$ 2 milhões 
por mês, entre salário, verba de gabinete, auxílio 
moradia, auxílio saúde, auxílio passagem aérea, 
assessores etc.

A matéria nos mostra que o custo de um par-
lamentar no Brasil é superior a soma do custo 
somado de países como Japão, Alemanha, França 
e Reino Unido.   Vamos repetir para que não 
fiquem dúvidas: Somando o custo anual de um 
parlamentar destes quatro países, ainda não se 
atinge o custo anual de um parlamentar no Brasil. 

A maioria da população brasileira, que recebe 
em torno de 3 salários-mínimos mensais, totaliza 
uma renda bruta anual em torno de 40 mil reais.   
Para atingir o que um parlamentar brasileiro 
consome mensalmente (24 mil reais), este cidadão 
que percebe 40 mil reais ano teria de trabalhar 
50 anos. 

Ao elegermos alguém devem os ter consciência 
do cheque em branco por nós assinado que a ele 
estamos entregando para apenas preencher e 
gastar. Se o Brasil não está da forma que gosta-
ríamos, precisamos refletir sobre o fato de que 
fomos nós que elegemos os deputados e senadores 
que aí estão.  Pois tanto aqui como nos EUA, o pre-
sidente, sem apoio do congresso não consegue go-
vernar.  Em outras palavras o Congresso Nacional 
(deputados e senadores) acaba tendo um poder 
de decisão maior do que o executivo. (presidente 
e governadores)

A verdadeira mudança começa quando assu-
mimos a responsabilidade por aquilo que fazemos, 
em outubro de 2022 teremos novamente esta 
oportunidade no Brasil, afinal de contas vamos 
eleger pessoas e dar a elas um cheque em branco, 
representada pela arrecadação tributária que 
consome 1 a cada 3 horas por nós trabalhadas. 

gião é procurar seguir o Seu exemplo, que provoca 
um conjunto de mudanças na minha vida, a ponto 
de produzir transformações reais em meu compor-
tamento.

Cada um tem seu próprio caminho, e na medida 
em que se conscientizar, vai também aprimorar sua 
vida e naturalmente se aperfeiçoar. Ou, dito de outra 
forma, como escreveu o poeta andaluz Antonio Ma-
chado Ruiz, “Caminante, no hay camino; el camino 
se hace al andar.” Caminemos, entonces.



Vai lançar candidato
O PSC de Mato Grosso do Sul ainda não confirmou de ma-

neira oficial, mas bastidores da política já indicam que a direção 
quer lançar como pré-candidato ao Senado o empresário Wilson 
Dallas. O partido considerado nanico é conservador e da ala 
direita.

Manifestações 
O Dia do Trabalhador comemorado em 1º de maio, no 

próximo domingo, terá diversas manifestações em cidades 
do Estado. Em Campo Grande, o deputado e pré-candidato 
a governador Capitão Contar (PRTB) realiza uma motociata 
com saída às 9h30 do Hotel Yotedy, na Avenida Mato Grosso, 
Centro. Provavelmente haverá manifestos por grupos de 
esquerda, mas geralmente os atos ocorrem em locais e 
horários distintos como forma de manter a segurança dos 
participantes e da população. 

Audiência pública
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) convida a popu-

lação a participar de audiência pública na próxima segunda-
-feira (2), no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa, 
com o tema: “Conscientização e Combate ao Assédio Moral 
e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho”. A audi-
ência discutirá causas e efeitos do assédio a trabalhadoras, 
bem como as formas de denunciar e combater esse mal que 
ainda tem ocorrido em estabelecimentos privados e públicos. 
Este é o primeiro ano de vigência da Lei nº 5.699/2021, que 
instituiu o dia 2 de maio como a data estadual de Combate 
ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho.

Assembleia

Enfrentamento

Proposta
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Projeto quer aumentar de 257 para 340 número de votos necessários

Deputados Coronel David e Contar votam 
contra PL de combate às fake news em MS

Vereador Victor Rocha 
sai em defesa da 
mulher contra assédio e 
violência política

Projeto está em 
análise na Câmara 
dos Deputados, 
em Brasília

Os deputados Coronel 
David e Capitão Contar 
durante a sessão de 
ontem na Assembleia
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Luciana Nassar/ALEMS

Bastidores

Rayani Santa Cruz Rayani Santa Cruz

Após o presidente Jair Bolso-
naro (PL) decretar o perdão da 
condenação do deputado Daniel 
Silveira (PTB-RJ), o deputado 
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), 
líder da Frente Parlamentar 
Evangélica, apresentou projeto 
de resolução para alterar o regi-
mento interno da Câmara e difi-
cultar a cassação de mandatos 
de deputados. De Mato Grosso do 
Sul, deputados como Fábio Trad 
(PSD) e Vander Loubet (PT) es-
tudam a viabilidade da proposta, 
e indicam que o texto deve ser 
avaliado detalhadamente.

A matéria foi proposta após o 
indulto do presidente a Silveira, e 
a tendência é de que o texto seja 
apoiado pela ala bolsonarista 
do Estado composta pelos depu-
tados Loester Trutis (PL) e Dr. 
Luiz Ovando (PP), que se manti-
veram firmes no apoio público a 
Daniel Silveira nos últimos dias. 

O projeto visa aumentar o 
mínimo necessário de votos na 
casa para a perda do mandato, 
sendo necessários 340 votos 
obrigatoriamente. Apesar da 
apresentação, parlamentares 
ainda discutem dúvidas sobre 
a legalidade da mudança, já que 
as regras para perda de man-
dato também estão previstas 
na Constituição e, por isso, só 
poderiam ser alteradas por meio 
de PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição). 

Atualmente, a Câmara possui 

513 deputados, e a maioria abso-
luta é atingida com pelo menos 
257 votos. Na avaliação do autor 
do projeto, o processo deve ser 
como o de impeachment contra 
presidentes da República, que 
também exige apoio de 340 de-
putados. “Nesse entendimento, 
cabe, portanto, no caso concreto, 
à Câmara dos Deputados, esta-
belecer com clareza a forma de 
cumprimento do mandamento 
constitucional que determina 
caber à Casa Legislativa decidir 
sobre a perda de mandato parla-
mentar, não devendo essa ater-se 
a um mero papel homologatório 
da decisão emanada de outro 
Poder”, diz o deputado Sóstenes 
Cavalcante. 

Ao jornal O Estado, o depu-
tado Fábio Trad, do PSD, disse 
que ainda não tem uma posição 
formada sobre o quórum e que 
vai analisar. “Posso assegurar 
apenas que votarei a favor no que 
diz respeito à prerrogativa da 
Câmara de cassar os deputados, 
mas em relação ao quórum ainda 
tenho de refletir”, disse o depu-
tado Fábio Trad, que também en-
fatizou o posicionamento “pen-
sando em casos independente de 
partidos e posições”.

De oposição, o deputado 
Vander Loubet, do PT, também 
revelou ao jornal O Estado que 
não acredita na viabilidade desse 
projeto. “Principalmente porque 
um projeto de resolução não tem 
poder para alterar o quórum 
definido para a cassação de man-

dato, já que essa regra está na 
Constituição Federal. Ou seja, 
é um projeto inconstitucional.”

Apesar disso, o petista afirma 
que, por um lado, está correta 
a tese de que a prerrogativa 
de cassar mandatos pertence 
ao Congresso Nacional. “É uma 
questão que passa pela indepen-
dência dos Poderes. Por outro, 
vejo como um erro aprovar essa 
medida proposta pelo deputado 
Sóstenes Cavalcante, pois pas-
saria uma mensagem à socie-
dade de que a Câmara está 
trabalhando para aumentar a 
proteção e a impunidade de par-
lamentares que venham a ser 
condenados por crimes.”

Também de oposição, o depu-
tado Dagoberto Nogueira (PSDB) 
disse que defende a democracia e 
que não teve acesso à proposta. 
“Ainda não tivemos acesso ao 
projeto de lei para avaliar todas 
as questões que estão descritas 
nele e também ver os pontos 
levantados. Sempre vou apoiar 
questões que favoreçam a de-
mocracia e estejam condizentes 
as legislações vigentes no país.”

Cassação de Daniel Silveira
Tanto Luiz Ovando como 

Trutis votaram contra a cas-
sação de mandato de Silveira e 
fizeram diversas postagens em 
suas redes sociais defendendo-o, 
alegando sobre a liberdade de 
expressão, garantidas pela Cons-
tituição Federal. O médico Luiz 
Ovando criticou o STF (Supremo 

Tribunal Federal) minutos após a 
condenação de mais de 8 anos de 
prisão, inelegibilidade e perda do 
mandato por estimular atos com 
pautas antidemocráticas.

“Não é um investigado por 
corrupção, nem por lavagem 
de dinheiro, muito menos por 
formação de quadrilha. É um 
deputado federal, que chegou 
ao cargo com o voto popular. E 
qual o crime? De opinião. Sim, o 
colega deputado Daniel Silveira 
foi condenado por expressar sua 
opinião sobre a bagunça em que 
se tornou a Suprema Corte do 
país”, disse o parlamentar.

Na página do Facebook, Trutis 
chamou colegas da Câmara de 
traíras e publicou os nomes dos 
deputados que votaram a favor 
da cassação de Silveira, antes 
de ele ser condenado pelo STF. 

O deputado governista Dr. 
Luiz Ovando concorda com o 
projeto. “A CF estabelece 2/3 dos 
votos da Câmara dos Deputados 
para o impeachment,  o que 
perfaz 342 parlamentares.  A 
proposição é sensata e coerente 
com um posicionamento que se 
impõe perda de mandato. Acho 
correto.” 

Trutis não atendeu as liga-
ções para explanar melhor o 
posicionamento referente ao pro-
jeto que dificulta a cassação. Da 
mesma maneira os deputados 
Beto Pereira (PSDB), Rose Mo-
desto (União) e Tereza Cristina 
(PP) não deram retorno ou aten-
deram as ligações.  

Está em tramitação na 
Câmara Municipal de Campo 
Grande o projeto de lei de 
autoria do vereador Dr. Victor 
Rocha (PP) que tem como ob-
jetivo instituir o Programa Mu-
nicipal de Enfrentamento ao 
Assédio e à Violência Política 
contra a Mulher.

Segundo o autor do projeto 
de lei, Dr. Victor Rocha, o pro-
grama tem como finalidade 
dispor sobre os mecanismos 
de prevenção, cuidados e res-
ponsabilização contra atos 
individuais ou coletivos de as-
sédio e qualquer outra forma 
de violência política contra 
mulheres, consideradas em 
sua diversidade, assegurando-
-lhes o pleno exercício dos 
seus direitos, tendo como base 
a Constituição Federal, e os 
tratados e instrumentos inter-
nacionais de direitos humanos 
das mulheres, entre eles a 
Comissão sobre o Estatuto das 
Mulheres da Organização das 
Nações Unidas (CSW/ONU).

“Temos de garantir o exer-
cício pleno da atividade da 
mulher na política, seja ocu-
pando um cargo eletivo ou não. 
Temos de garantir a represen-
tatividade das mulheres e que 
seus espaços sejam respei-
tados”, pontuou o parlamentar 
progressista.

Só para se ter como base, 
em 2020, segundo dados da 
ONU Mulheres, 82% das mu-
lheres em espaços políticos 
sofreram violência psicológica; 
45% já sofreram ameaças; 25% 
sofreram violência física no 
espaço parlamentar; 20%, as-
sédio sexual; e 40% das mu-
lheres afirmaram que a vio-
lência atrapalhou sua agenda 
legislativa.

Considera-se para fins desta lei:
I - assédio político: entende-

-se por assédio político o ato ou 
o conjunto de atos de pressão, 
perseguição ou ameaças, co-

metidos por uma pessoa ou 
grupo de pessoas, diretamente 
ou por meio de terceiros, 
contra a mulher ou seus fa-
miliares, com o propósito de 
reduzir, suspender, impedir ou 
restringir as funções inerentes 
ao seu cargo, para induzi-la ou 
forçá-la a realizar, contra a sua 
vontade, determinada ação ou 
incorrer em omissão, no de-
sempenho de suas funções ou 
no exercício dos seus direitos;

II - violência política: en-
tende-se por violência política 
as ações, condutas ou agres-
sões físicas, verbais, psicoló-
gicas e sexuais cometidas por 
uma pessoa ou grupo de pes-
soas, diretamente ou por meio 
de terceiros, contra a mulher 
ou seus familiares, com o pro-
pósito de reduzir, suspender, 
impedir ou restringir as fun-
ções inerentes ao seu cargo, 
para induzi-la ou forçá-la a 
realizar, contra a sua vontade, 
determinada ação ou incorrer 
em omissão, no desempenho 
de suas funções ou no exer-
cício dos seus direitos. 

O Poder Executivo instituirá 
mecanismos de concepção, im-
plementação, monitoramento e 
avaliação das políticas, estra-
tégias e meios de prevenção, 
cuidados contra o assédio e a 
violência política contra as mu-
lheres, por meio de parcerias 
com órgãos estatais, órgãos 
de classe e outras instituições 
privadas. Também deverão ser 
realizadas ações internas de 
informação e conscientização 
sobre os princípios e conteúdo 
da lei, caso aprovada.

As denúncias poderão ser 
apresentadas pela vítima, 
familiares, ou por qualquer 
pessoa física ou jurídica, ver-
balmente ou por escrito, pe-
rante as autoridades compe-
tentes, devendo ser observado, 
em todo momento, o desejo e a 
anuência das mulheres denun-
ciantes em todo processo. 

Os deputados estaduais 
Coronel David (PL) e Capitão 
Contar (PRTB) votaram contra 
projeto de lei que pretende 
criar o Dia Estadual de Combate 
às Fake News. Na justificativa 
para votar contra, os bolsona-
ristas alegaram que a proposta 
era um “atentado à liberdade 
de expressão”. Mesmo assim, o 
projeto foi aprovado por 13 votos 
durante sessão da Assembleia 
Legislativa ontem (27).

“Voto não, porque tudo que se 
refere às fake news leva dúvida 
às pessoas e, principalmente, 
empresas que se julgam checa-
doras dessas fake news. Acho 
que é um atentado à liberdade 
de expressão”, disse o deputado 
Coronel David, que já registrou 
queixa, duas vezes, na Polícia 
Federal, após ter sofrido com 
notícias falsas.

O deputado Capitão Contar, 
inicialmente, tinha votado a 
favor da proposta, mas mudou 
após ouvir a declaração de 
David. “Presidente, eu gostaria 
de rever o meu voto e me somar à 
manifestação do Coronel David. 

Muito pertinente. Voto não.”
O primeiro episódio envol-

vendo o deputado Coronel David 
foi indicado por ele em 2018, 
durante a campanha eleitoral, 
onde um vídeo foi divulgado nas 
redes sociais dizendo que David 
estava apoiando candidatos ao 
Senado do PSDB e PSD, mesmo 
o PSL [partido que ele era filiado 
na época] tendo a candidata 
Soraya Thronicke.

Em 2019, Coronel David 
voltou a procurar a PF dizendo 
que o aparelho celular teria sido 
hackeado por criminosos com 
o objetivo de ferir sua imagem. 
Ele chegou a usar a Tribuna 
da Assembleia Legislativa para 
alertar parlamentares e popu-
lação sobre notícias falsas que 
estavam sendo espalhadas em 
vídeo, bem como sobre a in-
vasão de seu aparelho celular. 
Conforme o deputado, na noite 
de 24 de setembro daquele ano, 
além de divulgarem um vídeo 
com uma informação falsa, foi 
utilizado o seu próprio perfil de 
WhatsApp, envolvendo possível 
ação de hackers. O parlamentar 

afirmou que hackers come-
çaram a disparar mensagens 
via WhatsApp e compartilhar 
nos stories inverdades relacio-
nadas ao Partido Trabalhista 
(PT) e a ele.

A proposta
Ontem, os deputados apro-

varam em segunda discussão, 
o Projeto de Lei 316/2021, de 
autoria do deputado Pedro 
Kemp (PT). A proposta segue 
para sanção ou veto do go-
verno estadual.

A matéria institui 4 de 
agosto como o Dia Estadual de 

Combate às Fake News. Nessa 
data, serão realizadas, anu-
almente, ações educativas de 
conscientização e prevenção 
contra notícias falsas.

Ao fim da votação, o autor 
da proposta, Pedro Kemp, 
rebateu David e discorreu 
sobre os efeitos negativos 
da disseminação de notícias 
falsas. “Ser favorável à divul-
gação de mentiras e notícias 
sob alegação de defender 
a liberdade de expressão é 
um absurdo. Nós temos que 
combater todo tipo de notícia 
falsa”, disse.  (RSC)

Quórum maior para cassação de 
deputados divide parlamentares

Victor Rocha apresenta PL 
contra assédio e violência 
política às mulheres



Campo Grande-MS | Quinta-feira, 28 de abril de 2022 POLÍTICAA4 

Câmara

Entendimento

Plataforma

Resultado significa derrota do presidente, que queria iniciar antes

Daniel Silveira é eleito vice-presidente 
da Comissão de Segurança da Câmara

Bivar reclama de partidos e indica saída 
do União Brasil do grupo da terceira via

WhatsApp define em reunião com 
Bolsonaro megagrupos após eleição

O presidente Jair Bolsonaro 
aposta nas redes sociais e 
em aplicativos de mensagem 
para promover candidatura

Deputado Luciano Bivar 
é presidente do União 
Brasil e pré-candidato 
à Presidência

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pedro Ladeira/Folhapress

Fábio Zanini, colunista Folha

Companhia ilimitada
O Solidariedade quer usar seu evento de declaração de apoio 

a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 3 de maio, para ampliar 
o arco de alianças em torno do ex-presidente, incluindo até a 
centro-direita. Segundo Paulinho da Força, presidente da sigla, 
confirmaram presença Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), 
Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL) e Marcelo 
Ramos (PSD-AM). Convidados, ACM Neto (União Brasil-BA) e 
Cristovam Buarque (Cidadania-DF) ainda não responderam.

Critério único 
 Como tenho falado em campanha ampla, chamei várias 

personalidades do Brasil. Algumas já confirmaram presença, 
outras ainda não. A ideia é ampliar a aliança, se não for 
com partidos, com personalidades que queiram tirar o Jair 
Bolsonaro”, diz Paulinho, que também é presidente de honra da 
central Força Sindical.

Calouro
 A cúpula do Podemos reúne-se nesta quarta-feira (27) 

em Brasília com chances de anunciar a pré-candidatura 
presidencial do general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O 
partido ficou sem rumo desde a saída abrupta do ex-juiz Sergio 
Moro, no final de março, rumo ao União Brasil.

Herdeiro 
 Ex-ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz poderia 

capturar alguns dos votos dos lavajatistas, segundo expectativa 
da sigla. O Podemos ainda tem direito a inserções de TV 
estaduais, que poderiam ser usadas para promover o nome do 
militar.

Precaução 
O Republicanos em São Paulo mantém no radar um plano 

B caso o apresentador José Luiz Datena (PSC-SP) desista 
de concorrer ao Senado em outubro. Nesse cenário, a ideia é 
lançar o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos-SP), 
que já manifestou interesse pela vaga.

Esquece 
Ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD) 

rechaça o cenário de ser vice na chapa de Fernando Haddad 
(PT), como desejam petistas. “Toda união partidária tem que 
ter afinidade. Eu só vejo distanciamento”, diz.

Encomenda 1 
 Um parecer jurídico solicitado pela deputada federal Bia 

Kicis (PL-DF), uma das mais fiéis aliadas do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), afirma que o perdão concedido a Daniel Silveira 
(PTB-RJ) independe do trânsito em julgado da condenação dele 
pelo STF.

Encomenda 2 
 O documento também diz que o decreto de Bolsonaro 

mantém a possibilidade de o deputado se candidatar. O 
parecer, dos advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke 
Cavalcanti, cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 
do Tribunal Superior Eleitoral e deverá subsidiar manifestações 
de aliados de Silveira.

Anauê 1
 A ex-ministra Damares Alves (Republicanos), que 

concorrerá ao Senado pelo Distrito Federal, publicou texto em 
apoio a Paulo Fernando Melo da Costa, líder integralista, que 
disputará mandato de deputado federal no DF pelo mesmo 
partido dela.

Anauê 2 
O integralismo é um movimento de inspiração fascista 

criado nos anos 1930, que ainda hoje reúne uma pequena 
parcela de adeptos. Damares disse ao Painel que não sabe o 
que caracteriza um integralista e que conhece Costa há muitos 
anos. “É um grande defensor da vida

Amigos... 
Com poucos aliados no cenário internacional, o governo de 

Jair Bolsonaro (PL) tem estreitado relações com a Guatemala. 
O país centro-americano é governado pelo conservador 
Alejandro Giammattei, que também prega plataforma de defesa 
da vida e de valores cristãos.

...para siempre 
 No mês passado, a Guatemala sediou o Congresso Ibero-

Americano pela Vida e a Família, evento no qual a então 
ministra Damares Alves (Direitos Humanos) foi aplaudida de 
pé. No início de abril, o chanceler Carlos França teve reunião 
virtual com seu par guatemalteco, Mario Búcaro, em que 
“trataram do excelente momento das relações bilaterais”.

Diferenciado
 Em esforço de convencimento para que Sergio Moro dispute 

as eleições como deputado federal, dirigentes da União Brasil 
têm dito que ele não será recebido como um parlamentar 
qualquer, mas sim líder de um movimento político, com aliados, 
seguidores e bancada no Congresso.

Rock... 
A gestão Ricardo Nunes (MDB) enviou à Câmara de SP 

projeto que aumenta o limite de decibéis em shows e jogos 
no Allianz Parque, estádio do Morumbi e NeoQuímica Arena. 
O texto, cujo esboço foi adiantado pelo Painel, libera até 85 
decibéis entre 12h e 23h.

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) se reuniu nessa quarta-
-feira (27) com representantes 
do WhatsApp no Brasil. Após 
o encontro, tanto o WhatsApp 
como o ministro Fábio Faria 
(Comunicações) confirmaram 
que o lançamento da nova ferra-
menta do aplicativo que permite 
grupos com milhares de pessoas 
somente ocorrerá após as elei-
ções de outubro.

Na prática, o resultado da 
reunião significa uma derrota 
do presidente, que queria 
forçar o WhatsApp a iniciar 
o uso da ferramenta antes das 
eleições, com o objetivo de 
utilizá-la em sua campanha 
à reeleição.

Segundo relatos obtidos pela 
reportagem, a reunião durou 
cerca de uma hora e começou 
com o presidente insistindo para 
que a estreia fosse antecipada.

Ao final, Bolsonaro teria 
concordado com os argumentos 
dos representantes do What-
sApp e com as ponderações do 
ministro. Participaram do en-
contro com o governo o diretor 
de políticas públicas do What-
sApp no Brasil, Dario Durigan, 
e outros três representantes da 
empresa no país.

Nesta quarta, após a reu-
nião, tanto o WhatsApp como 
o ministro negaram que esse 
prazo de início tenha relação 
com algum tipo de acordo entre 
a empresa e o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral). Dizem que 
a decisão sobre a ferramenta 
“comunidades” é global e por 
questões de mercado.

Menos de uma semana após 
ser perdoado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), o depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ) 
foi eleito vice-presidente da 
Comissão de Segurança Pú-
blica, em votação marcada por 
cédulas em branco de parla-
mentares em protesto contra a 
escolha do bolsonarista.

Silveira também será membro 
titular da CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça), a mais 
importante da Câmara. 

O bolsonarista circula sem 
tornozeleira eletrônica, assim 
como fez na terça-feira (26). 
A Secretaria de Administração 
Penitenciária do Distrito Federal 
informou ao STF (Supremo Tri-

bunal Federal) na segunda (25) 
que o parlamentar está sem 
monitoramento eletrônico desde 
o dia 17, domingo de Páscoa.

De acordo com o órgão, o 
equipamento foi desligado por 
falta de bateria por volta das 
18h daquela data e, desde então, 
não voltou a funcionar. É de 
responsabilidade de quem usa 
mantê-lo carregado.

O documento informou ainda 
não ser possível apontar se 
houve eventual violação da tor-
nozeleira instalada no deputado 
bolsonarista por determinação 
do ministro Alexandre de Mo-
raes.

Em março, o mininstro do 
STF determinou a instalação 

do equipamento no deputado, 
proibiu ele de sair do Rio de 
Janeiro e de participar de 
eventos públicos, com exceção 
de viagens a Brasília, para 
exercício do mandato.

A medida foi imposta após 
Silveira descumprir restrições 
anteriores definidas pelo mi-
nistro. Silveira participou de um 
ato de ativistas conservadores 
em São Paulo, onde manteve 
contato com outros investigados 
do inquérito do STF sobre milí-
cias digitais.

Ao negar o uso da torno-
zeleira, Silveira adotou o ple-
nário da Câmara como mo-
radia enquanto aguardava a 
Mesa Diretora da casa pautar 

a votação sobre a manutenção 
ou derrubada da ordem. Mo-
raes determinou a abertura de 
inquérito por desobediência, 
confirmada posteriormente 
pelo demais ministros.

No dia 31, o parlamentar 
cedeu, após Moraes estabe-
lecer multa diária de R$ 15 mil, 
caso continuasse a se negar a 
receber o equipamento de mo-
nitoramento. Horas antes, Sil-
veira foi ao Palácio do Planalto 
para participar da cerimônia 
da troca de ministro.

Moraes é o relator da ação 
penal que levou Silveira à conde-
nação de 8 anos e 9 meses, mais 
multa, cassação do mandato e 
suspensão de direitos políticos.

“Totalmente comercial. As 
decisões que tomaram foi em 
cima disso, nada a ver com 
eleições”, afirmou o ministro. 
“De acordo com o calendário já 
divulgado, a implementação da 
funcionalidade no Brasil ocor-
rerá somente após o período 
eleitoral”, disse o WhatsApp 
em nota.

Segundo a reportagem 
apurou, o lançamento global 
da ferramenta deve ocorrer em 
setembro, um mês antes das 
eleições no Brasil.

Bolsonaro aposta nas redes 
sociais e em aplicativos de men-
sagem para promover a sua 
candidatura à reeleição a pre-
sidente. Ele tem desacreditado 
o sistema eleitoral e dito que 
ministros do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) e do TSE querem 

limitar a atuação das redes e de 
seus apoiadores.

Bolsonaro declarou no último 
dia 16 que iria propor uma reu-
nião com o comando do What-
sApp no Brasil para discutir 
com a plataforma os termos do 
acordo deles com o TSE sobre a 
nova ferramenta.

“Se eles [do WhatsApp] 
podem fazer um acordo desses 
com o TSE, podem fazer co-
migo também, por que não? 
Pode fazer com você, pode fazer 
com qualquer um. No Brasil, ou 
um produto está aberto a todo 
mundo ou tem restrição para 
todo mundo”, disse Bolsonaro 
no último dia 16.

Um dia antes, havia feito 
ataques e ameaças.

“E já adianto que isso que 
o WhatsApp está fazendo no 

mundo todo, sem problema. 
Agora, abrir uma excepciona-
lidade no Brasil, isso é inad-
missível e inaceitável”, disse 
em meio a uma motociata no 
interior de São Paulo.

“Não vai ser cumprido esse 
acordo que porventura eles real-
mente tenham feito com o Brasil 
com informações que eu tenho 
até esse momento.”

O WhatsApp anunciou em 
estágio experimental o novo re-
curso. Na prática, trata-se de 
um grande grupo de grupos, que 
pode ter milhares de membros, 
com toda a comunicação crip-
tografada.

Hoje, cada grupo de What-
sApp tem, no máximo, 256 in-
tegrantes. O recurso estará em 
teste com alguns usuários nos 
próximos meses.

Folhapress

O presidente do União 
Brasil, Luciano Bivar, indicou 
nessa quarta-feira (27) que 
pode ficar de fora do grupo de 
partidos que querem um can-
didato único para representar 
a chamada terceira via nas 
eleições presidenciais.

Bivar é o pré-candidato do 
União Brasil e diz que a de-
cisão definitiva será tomada na 
próxima quarta-feira (4), em 
novo encontro do partido com 
os presidentes de PSDB/Cida-

dania (que pretendem se unir 
em numa federação) e MDB.

“Na reunião de quarta, 
vamos decidir se vamos querer 
uma candidatura única ou não. 
A cada vez criam um imbró-
glio para retardar [a decisão 
sobre a candidatura única] e 
o tempo urge”, diz. “O União 
Brasil não pode ficar mais a 
reboque de querelas ou grupos 
que não queiram chegar a lugar 
nenhum”, afirma.

“O União tem de tomar uma 
decisão agora, não pode mais 
postergar, que é o que parece 

que esta acontecendo”, avalia. 
Durante reunião na terça, os 
dirigentes resolveram manter 
a data de 18 de maio para de-
finir um nome para representar 
o campo, contrariando a ideia 
do pré-candidato tucano João 
Doria (SP), que tentou articular 
o adiamento da definição.

Além de Bivar e Doria, a 
senadora Simone Tebet (MS) 
é outra opção colocada à mesa 
pelo MDB.

Apesar do prazo estabele-
cido, as siglas ainda não defi-
niram nem os critérios mínimos 

para a escolha do candidato 
único. Dirigentes do União 
Brasil relatam ceticismo com 
relação à possibilidade de as 
siglas chegarem a um consenso.



O gol desarmou o Villarreal, 
que no lance seguinte 
permitiu a combinação 
Salah-Mané pela primeira 
vez e tomou o segundo
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Patrimônio histórico Turismo

Após chuvas e desabamento, construções 
históricas de Ouro Preto (MG) correm risco

Dubai tem luxo no comércio 
e atrações grandiosas 

Isac Godinho
Folhapress

Escoras de madeira seguram 
o que resta da fachada do his-
tórico casarão do Vira Saia, em 
Ouro Preto, na região central 
de Minas Gerais. A maior parte 
do telhado e das paredes da 
edificação do século 18 vieram 
abaixo com as fortes chuvas que 
atingiram o estado em janeiro.

Quem chega hoje no local 
encontra ruínas da casa que um 
dia pertenceu a Antônio Fran-
cisco Alves, o “Vira Saia”. Uma 
placa na estrutura do prédio 
explica que ele era o chefe do 
bando que interceptava tropas 
que transportavam ouro de 
Minas para o Rio de Janeiro.

O que sobrou das paredes do 
casarão tem rachaduras. A pin-
tura, que um dia foi branca, hoje 
está descascada. Lonas azuis 
colocadas em cima da estrutura 
tentam proteger a edificação de 
maiores danos.  

Segundo Conceição Maria 
de Oliveira, que mora em frente 
do casarão, durante as fortes 
chuvas de janeiro, havia o receio 
de que a construção pudesse 
cair a qualquer momento.

“A sensação é de que ia cair 
tudo na cabeça de alguém, ou 
que essa lona, pelo jeito que ela 
estava instalada, ela voava, e 
eu achava que ia levar tudo e 
jogar em alguma casa da vizi-
nhança”, diz ela.

Segundo o Iphan (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional), o imóvel foi 
desapropriado pela prefeitura 
municipal no início de janeiro 
de 2022, quando foram iniciados 
os serviços de escoramento e 
limpeza do local.

Já está em andamento o pro-
jeto de restauração do casarão, 
onde será localizada a Casa 
de Cultura e Arte Popular. No 
mesmo terreno também será 
construída uma creche muni-
cipal, de acordo com a insti-
tuição. Também em janeiro, um 
outro casarão histórico desabou 
após um deslizamento de terras 

David Lucena
Folhapress

Tudo é superlativo em 
Dubai. O prédio mais alto do 
mundo, o maior shopping do 
mundo, um dos hotéis mais 
luxuosos do mundo, etc. De 
fato, a cidade parece ser feita 
para impressionar, com seus 
edifícios de projetos arquite-
tônicos grandiosos, arranha-
-céus iluminados de cima a 
baixo e outdoors gigantescos.

É possível ter uma boa di-
mensão de tudo isso a partir 
do andar panorâmico do Burj 
Khalifa, prédio mais alto do 
mundo que fica dentro do 
maior shopping do mundo, o 
Dubai Mall.

Com 828 metros de altura, 
o arranha-céu tem quase o 
dobro do tamanho do Empire 
State Building (443 m), em 
Nova York, e mais do que 
cinco vezes a altura do edi-
fício Altino Arantes (161 m), 
o Banespão, em São Paulo.

Mesmo os arranha-céus 
de Balneário Camboriú, no 
litoral catarinense, parecem 
diminutos quando compa-
rados com o gigante dos Emi-
rados. O One Tower (ainda 
em fase final de obras) deve 
se tornar o maior prédio do 
Brasil, com cerca de 290 me-
tros, algo como um terço da 
altura do Burj Khalifa.

O terraço panorâmico ao 
qual o turista tem acesso, no 
entanto, fica a “apenas” 555 
metros do chão uma viagem 

de elevador de um minuto. 
Os ingressos mais baratos 
custam o equivalente a R$ 
200 (crianças pagam um 
pouco menos).

O acesso ao prédio se dá 
pelo Dubai Mall. Com mais 
de 500 mil metros quadrados, 
cerca de 1.200 lojas e 160 
restaurantes e lanchonetes, 
foi inaugurado em 2008 como 
o maior shopping do mundo 
em área total, segundo o 
“Guiness World Records” – 
um shopping inaugurado em 
2018 em Teerã, no Irã, diz ter 
ultrapassado o Dubai Mall, 
título ainda não reconhecido 
pelo livro dos recordes.

É lá que fica a famosa 
fonte em que ocorre um show 
de águas a cada 30 minutos, 
entre as 18h e as 23h. Es-
tamos em Dubai, então ob-
viamente não poderia ser 
uma fonte qualquer. Dizem os 
organizadores que é a maior 
fonte coreografada do mundo 
– o espetáculo, diante de ta-
manha expectativa, pode de-
cepcionar os visitantes mais 
empolgados.

Segundo o livro dos re-
cordes, contudo, a maior 
fonte do mundo não é a do 
Dubai Mall, mas, sim, uma 
inaugurada em outubro de 
2020 em… Dubai, claro. A 
The Palm Fountain fica si-
tuada na Palm Jumeirah, a 
famosa ilha artificial em for-
mato de palmeira repleta de 
resorts e propriedades de 
luxo.

Vista aérea, de 
um avião, da Palm 
Jumeirah, em Dubai

Jag_cz turdub

no centro histórico da cidade. 
O solar Baeta Neves havia sido 
construído no fim do século 19, 
nas proximidades da estação 
ferroviária.

Segundo a prefeitura, a 
edificação estava interditada 
desde 2012, em razão dos riscos 
de deslizamento no Morro da 
Forca. Quase dez anos depois, a 
tragédia anunciada aconteceu.

Hoje, o espaço onde ficava o 
solar está cercado para obras. A 
segurança dos prédios vizinhos 
foi assegurada pela Defesa Civil 
municipal e o trânsito na região 
foi restabelecido.

De acordo com Margareth 
Monteiro, secretária de Cul-
tura e Turismo de Ouro Preto, 
nos próximos dias será iniciado 
um trabalho de recuperação 
dos elementos do casarão que 
possam ser reaproveitados.

“A nossa proposta é de, depois 
que esses elementos forem reco-
lhidos e higienizados, vamos 
fazer uma grande exposição, 
mostrando para comunidade e 
para o mundo o que foi o solar 
Baeta Neves e como ele era 
constituído. Existe até a possi-
bilidade de futuramente, caso 
o município queira, construir 
um novo solar Baeta Neves e 
incluir esses elemento”", afirma 
a secretária.

Vizinhos do casarão relatam 
o desespero que sentiram no dia 
da tragédia. “No dia que caiu a 
gente assustou bastante, ou-
vimos um barulhão, um poeirão 
enorme, os fios caíram no chão, 
o poste estourou e todo mundo 
saiu correndo, foi bem assus-
tador”, diz Edileusa dos Santos, 
funcionária de uma padaria 
localizada próxima do solar.

Segundo ela, os estabele-
cimentos da área precisaram 
ficar fechados por cinco dias, 
em razão do risco de novos 
deslizamentos.

“Só voltamos a trabalhar de-
pois que a fiscalização deu se-
gurança de que não cairia mais 
terra. Mas a gente ainda fica 
meio apreensivo, porque não sa-
bemos qual vai ser a proporção 
de chuva daqui pra frente, se 
vai ter outro impacto, se está 
realmente seguro. Qualquer ba-

rulhinho aqui a gente assusta”, 
diz Ellen Regina, funcionária de 
uma farmácia próxima.

Além do solar Baeta Neves, 
que foi destruído, e do casarão 
do Vira Saia, ao menos mais 
um casarão e duas igrejas his-
tóricas também se encontram 
em situação crítica na cidade.

O casarão João Veloso, cons-
truído no século 18, também 
no centro histórico da cidade. 
Nele estão sendo realizadas 
obras para estabilização da es-
trutura e reforma do telhado. 
Quem passa pela rua pode ver 
os andaimes das obras que dão 
sustentação à casa.

As paredes possuem di-
versas trincas e rachaduras, a 
pintura já está bastante desgas-
tada e parte do reboco está ce-
dendo. Em uma parte, é possível 
ver a estrutura de pau a pique, 
por baixo do reboco. 

Casarão do Vira Saia, que 
desabou com as chuvas de 
janeiro de 2022; Igreja Bom 
Jesus de Matosinhos mostra 
o telhado danificado

Fotos: Ane Souz/Folhapress

Liga dos Campeões

Muda o jogo em dois minutos 
e Liverpool encaminha vaga

ESTILO 
“KLOPP”

O Villarreal conseguiu 
o mais difícil por 52 
minutos: aguentou o 
tranco e a pressão inglesa

Twitter/UefaTwitter/Uefa

O Villarreal segurou o 
quanto pôde, mas o Liverpool 
mostrou sua força na tarde 
de ontem (27), em Anfield, e 
venceu por 2 a 0 no jogo de ida 
da semifinal da Liga dos Cam-
peões. Estupiñán (contra) e 
Sadio Mané fizeram os gols do 
time inglês, que abre boa van-
tagem na disputa por vaga na 
decisão. A vitória parece abrir 
caminho para o Liverpool, con-
siderando a vantagem no jogo 
de volta e o retrospecto nesta 
Champions – na qual venceu 
todos os jogos fora de casa. Os 
times se reencontram na terça-
-feira, na Espanha, para definir 
quem vai jogar a decisão em 28 
de maio, em Paris.

Foi bem: Salah
Pode não ter sido o jogo 

mais plástico de Mo Salah, 
mas o egípcio foi a principal 

arma do Liverpool. No primeiro 
tempo foi de longe o mais acio-
nado, enquanto Mané estava 
preso por dentro e Luis Díaz 
tinha pouco destaque do outro 
lado. Já na segunda etapa, 
Salah foi ainda mais acionado 
e, em bom lance, enganou a de-
fesa inteira do Villarreal para 
dar assistência precisa para 
Mané fazer o segundo.

Gol contra castiga
Estupiñán já vinha so-

frendo na marcação de Salah 
durante o jogo inteiro. O Li-
verpool concentrou os ataques 
por ali, dobrou o egípcio com 
Alexander-Arnold e insistiu ao 
máximo. Na segunda etapa, o 
equatoriano ainda deu a má 
sorte de desviar o cruzamento 
de Henderson que encobriu o 
goleiro Rulli e abriu o placar (e 
os caminhos) para o Liverpool. 

Acabou substituído 20 minutos 
depois.

A pressão constante foi su-
focando o time espanhol: com 
a bola, não conseguia evoluir; 
sem ela, acabava preso na 
própria intermediária. Nas 
raras vezes em que encontrou 

algum espaço no meio-campo, 
errou passes que poderiam 
criar perigo. Aos poucos ficou 
claro que o Villarreal preci-
saria conviver com o risco de 
insistir na saída de bola pelo 
chão, mesmo com a marcação 
próxima – era isso ou abrir 

mão de atacar para se fechar 
na retranca.

Insistência rede-gol
Depois de tanto tentar na 

etapa inicial, o time da casa 
finalmente abriu o placar aos 
sete do segundo tempo. O 
roubo de bola no meio-campo 
já era um hábito do Liverpool 
a esta altura, mas o gol saiu 
meio sem querer: um cruza-
mento de Henderson desviado 
por Estupiñán que enganou o 
goleiro Rulli.

O gol desarmou o Villarreal, 
que no lance seguinte permitiu 
a combinação Salah-Mané 
pela primeira vez e tomou o 
segundo. A bola do egípcio 
no momento exato venceu a 
linha de defesa e a checagem 
do VAR para o senegalês am-
pliar o placar. Era o Liverpool 
em estado puro, e o terceiro 

só não saiu dez minutos de-
pois porque Robertson estava 
impedido quando completou 
cruzamento.

O Villarreal conseguiu o 
mais difícil por 52 minutos: 
aguentou o tranco, administrou 
a fome do Liverpool em campo e 
fez o tempo passar. Às vezes so-
frendo mais, às vezes menos. A 
certa altura ficou encaixotado 
no famoso “perde e pressiona” 
de Jurgen Klopp e sofreu três 
desarmes seguidos no próprio 
campo. O modo sobrevivência 
não teve caminho no segundo 
tempo, porque o Liverpool fez 
dois gols em dois minutos e 
mudou o jogo completamente: 
virou soberano, teve gols impe-
didos, perdeu outras chances e 
poderia inclusive ter goleado. O 
time espanhol, por sua vez, só 
deu um único chute na direção 
do gol.

Gol de Henderson veio de 
um desvio do equatoriano 
Estupiñán, que levou a bola 
a encobrir o goleiro Rulli

Getty Images
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Acidente ambiental nos anos de 1980 continua ativo, mas natureza se prova resiliente

PMA conscientiza 
população sobre 
cuidados para o 
Pantanal de amanhã

“É preciso estudo, 
controle, cuidar 

pensando em mantê-lo 
como está”, diz Nelson

ESPECIAL

Nelson foi montando o 
quebra-cabeça do Payaguás 
dos Xarayés por meio das 
diversas viagens que fez 
por lá. Começou desde 1999, 
quando visitou pela primeira 
vez a Serra do Amolar sul-
-mato-grossense. “De lá pra 
cá, as peças começam a 
fazer sentido. Passei anos 
sobrevoando essa zona, co-
nhecendo seus rios, povo 
e histórias. Só assim foi 
possível compreendê-lo”, 
comenta.

Mesmo caso do tenente 
Gesner Batista Ramos, 56 
anos, que há 35 atua na 
PMA (Polícia Militar Am-
biental) de Corumbá. Du-
rante décadas, conheceu 
e viu de perto as mesmas 
transformações que Nelson, 
porém do ponto de vista da 
fiscalização. “Fui parte da 
primeira turma de agentes 
da corporação. Tínhamos 
função mais repressiva pois, 
em 1987, o mercado desen-
freado do couro de jacaré es-
tava em alta. Foi uma guerra 
total, com troca de tiros e 
tudo mais. Coureiros foram 
mortos, assim como colegas 

de profissão que mal tinham 
se formado”, relembra.

Histórias de que o ca-
pitão Kelvin Valente só ouviu 
falar. Aos 30 anos, ele acre-
dita que a atual geração 
de agentes “tem muito a 
aprender” pondo o Pantanal 
em prática, ao lado de pro-
fissionais como o tenente 
Batista. “São coisas que os 
livros não ensinam. Temos 
hoje uma intenção mais para 
o orientativo, de conscien-
tização à população, sem 
esquecer de fiscalizar o 
bioma e os crimes ambien-
tais”, pondera. Atualmente, 
atividade que envolve desde 
pesca predatória, incêndios 
devastadores e seca pelo 4º 
ano consecutivo.

“Mesmo ele se ‘reno-
vando’, é preciso compre-
ender o Pantanal como 
um ecossistema finito. Só 
assim terá anos pela frente. 
Vieram as recentes situa-
ções e o bioma continua de 
pé. O ser humano não é o 
‘interruptor’ da natureza. 
Na região dos Xarayés, só 
o próprio Payaguás o é”, 
finaliza Nelson.

Raul Delvizio

Na série especial “O Pan-
tanal dos segredos”, que 
vem sendo publicada pelo 

jornal O Estado no decorrer 
desta semana, as belezas natu-
rais e de sua gente impactam e 
fazem repensar o quanto se en-
tende o bioma. Santuário ecoló-
gico, o ecossistema surpreende 
ainda por servir de abrigo para 
um dos maiores desastres am-
bientais de MS, talvez do Brasil. 
Curioso é que essa ocorrência 
na natureza seja tão desconhe-
cida – inclusive pelo próprio 
sul-mato-grossense – mesmo 
estando em atividade há mais 
de 40 anos. Nesta reportagem, 
porém, ela será revelada em de-
talhes, colocando os pingos nos 
“is” em suas transformações de 
abundância e potência.

Quando o Rio Taquari ultra-
passa por 200 quilômetros o 
município de Coxim, seguindo a 
oeste o Pantanal, a água deixa 
de ser corrente, some do mapa 
e dá lugar a um leito assoreado. 
Desde o fim de 1980, bolsões 
de areia são vistos em sua pai-
sagem, assim como “morrinhos” 
de sedimentos que impedem a 
passagem natural do afluente. 
Ou assim se imaginava.

Na realidade, essa 
configuração fez 
nascer o chamado 
Payaguás dos Xa-
rayés: de ponta a 
ponta, aproximados 
800 mil hectares de 
terras permanente-
mente inundadas. 
Um “bioma” dentro 
do bioma. A vege-
tação de camalote e 
seu capim, além de 

Vivências

árvores típicas, escondem uma 
imensidão de água cristalina e 
de vasta vida selvagem, que se 
espalha por todo canto – rela-
tado na reportagem da última 
segunda-feira (25).

O Taquari poderia ter secado 
de uma só vez, se tornando 
um grande “deserto” no meio 
do Cerrado após décadas de 
desmatamento. Mas ele não 
morreu. A natureza se provou 
mais uma vez resiliente – como 
vem sendo há milhares de anos 
na região – ao espalhar suas 
águas em direção ao Rio Pa-
raguai e que hoje alimentam e 
participam ativamente do seu 
ciclo. Por vezes até se mis-
turam, quando o Rio Taquari 
assoreado ajuda a “encher” o 
Paraguai-Mirim (afluente do 
principal) na seca, banhando 
corixos e lagoas adjacentes.

Especialistas dividem opi-
niões sobre se esse processo geo-
lógico foi acelerado pelo homem. 
Localidade pouco povoada, 
acabou que ninguém divulgou o 
fenômeno. Mesmo espetacular, o 
cenário ainda é palco para essa 
manifestação ambiental, ativa 
até os dias de hoje.

Desastre que secou rio fez 
nascer Pantanal das águas
Acidente ambiental nos anos de 1980 continua ativo, mas natureza se prova resiliente

Desastre que secou rio fez 
nascer Pantanal das águas

“Cheia” de potenciais
O passado de gado na região 

não tem mais volta. Contudo, as 
mesmas águas que formaram o 
Payaguás dos Xarayés também 
trouxeram novas oportunidades. 
“Sai a economia predatória e 
entra o turismo de contem-
plação, voltado à conservação 
do patrimônio natural e criação 
de um novo tipo de mercado, 
mais sustentável”, afirma Nelson 
Araújo Filho, presidente do Insti-
tuto Agwa, organização não go-
vernamental sediada no coração 
dessa terra.

Para ele, uma “janela” de 
potenciais, que nem a nova 
versão da novela famosa nos 
anos 90 vem mostrando. “O 
brasileiro acha que o Pantanal 
é tudo igual. Não é. Esse ‘triân-
gulo’ [Payaguás dos Xarayés] 
foi poupado pelo Taquari que 
não secou, mas que carregou 
areias, se escondeu da super-

abundância e potência.
Quando o Rio Taquari ultra-

passa por 200 quilômetros o 
município de Coxim, seguindo a 
oeste o Pantanal, a água deixa 
de ser corrente, some do mapa 
e dá lugar a um leito assoreado. 
Desde o fim de 1980, bolsões 
de areia são vistos em sua pai-
sagem, assim como “morrinhos” 
de sedimentos que impedem a 
passagem natural do afluente. 
Ou assim se imaginava.

Na realidade, essa 
configuração fez 
nascer o chamado 
Payaguás dos Xa-
rayés: de ponta a 
ponta, aproximados 
800 mil hectares de 
terras permanente-
mente inundadas. 
Um “bioma” dentro 
do bioma. A vege-
tação de camalote e 
seu capim, além de 

corixos e lagoas adjacentes.
Especialistas dividem opi-

niões sobre se esse processo geo-
lógico foi acelerado pelo homem. 
Localidade pouco povoada, 
acabou que ninguém divulgou o 
fenômeno. Mesmo espetacular, o 
cenário ainda é palco para essa 
manifestação ambiental, ativa 
até os dias de hoje.

foi poupado pelo Taquari que 
não secou, mas que carregou 
areias, se escondeu da super-

fície e retorna como um filtro 
natural, que chega a clarear 
as águas a ponto de deixá-las 
cristalinas”, descreve.

“Não se sabe dizer por 
quanto tempo permanecerá 
assim, ‘intocado’, de beleza 
abundante. Mas, para que 

tenha continuidade, é preciso 
estudo e controle, cuidar pen-
sando em mantê-lo como está 
hoje e muito planejamento pela 
frente, para o seu adequado 
uso”, ressalta o presidente.

Todos os objetivos ante-
riores pavimentam ações do 

Agwa. Entre elas a captação de 
imagens via drone (veículo con-
trolado remotamente). A coleta 
anual de fotografias aéreas 
desde 2018, por exemplo, vem 
ajudando a provar certas su-
posições da região, a começar 
pela sua origem.

Arquivo: Instituto Agwa
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Alagado do Payaguás dos Xarayés
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FlexPark

Para advogado, Código de Defesa do Consumidor não 
responsabiliza nova empresa a devolver os valores

Semed garante 
que já resolveu 
erro do Hino de 
MS nas agendas 

Acadêmicos da UFMS pedem local para fazer 
refeições, após RU proibir marmitas no local

Com dinheiro em crédito 
retido, motoristas perdem 
esperança de ressarcimento

Kamila Alcântara e Suelen Morales

Desde o fim do contrato com 
a FlexPark, as vagas de estacio-
namento na região central de 
Campo Grande são gratuitas. O 
diretor-presidente da Agetran, 
Janine Bruno, chegou a es-
timar que a nova licitação para 
contratação da empresa que 
administrará os parquímetros 
ocorra no próximo semestre. 
No entanto, a equipe do jornal 
O Estado conversou com a po-
pulação, que questiona o que 
será feito com os créditos que 
restaram na tag e no aplicativo 
da FlexPark. 

O motorista Antônio Alves, 
43, afirma que fez a compra 
de créditos para utilizar nos 
parquímetros, mas nem chegou 
a usá-los. “Colocamos bastante 
crédito do parquímetro, mas 
ficamos bastante tempo sem vir 
ao Centro. Aí acabou o negócio 
e a gente nem foi atrás. Acho 
que não compensa ter que ir 
atrás, gastar gasolina e vão 
enrolar a gente. Pelo menos 
está melhor assim, sem par-
químetro. Porque antes tinha 
de pagar pra estacionar na rua, 
nunca tinha vaga, sem segu-
rança nenhuma, o carro podia 
ser batido ou riscado. Então 
cobrar pra quê?”, opinou.

O pecuarista Eros Barbosa, 
69, conta que possui mais de 
R$ 100 em créditos retidos no 

aplicativo da FlexPark. Ele não 
acredita que terá o dinheiro de 
volta. “Tenho R$ 108, será que 
compensa ir atrás? Acho que 
eles não devolvem o dinheiro. 
Não sei se todo mundo pensa 
como eu, mas vou deixar a 
prova aqui guardada e regis-
trada agora no jornal também. 
Vamos ver o que virá daqui pra 
frente”, opinou.

Por sua vez, o responsável 
pela Agereg (Agência Muni-
cipal de Regulação dos Serviços 
Públicos), Odilon de Oliveira 
Júnior, não quis colocar um 
prazo para que uma nova em-
presa participe da licitação, 
pois considera o processo muito 
detalhista, que ainda está no 
termo de referência. 

“O termo de referência vai 
nortear o instrumento licita-
tório. É um termo muito com-
plexo porque a gente quer atu-
alizar essa licitação e trazer 
novidades que estão sendo apli-
cadas em outros municípios”, 
defendeu Odilon Júnior. 

Questionado, o advogado 
Thiago Magalhães explica que 
a possível nova empresa não 
pode ser incumbida das res-
ponsabilidades deixadas pela 
antiga contratada, FlexPark.  
“Uma coisa não tem a ver 
com a outra. A nova empresa 
não se confunde com a antiga, 
logo esse crédito baseado na 
legislação do CDC (Código de 

Defesa do Consumidor) 
não poderá se transmitir 
a outra empresa. No en-
tanto, depende da origem 
dos créditos, do tipo de 
licitação que foi feita 
pelo ente público, para 
concluirmos sobre este 
assunto”, acrescentou. 
Quanto à possibilidade 
de o consumidor soli-
citar o ressarcimento 
dos valores investidos 
em créditos, o advo-
gado considera que di-
ficilmente possa obter êxito, já 
que os valores são irrisórios. 
“Tecnicamente pelo valor, o 
juiz dirá que é mero aborreci-
mento. O consumidor vai ter de 
esperar a nova empresa para 
poder fazer algo. A devolução 
do dinheiro em si, acho difícil. 
Mas, na prática, a FlexPark e 
a prefeitura seriam chamadas 
para responder ao processo”, 
considerou.

Enquanto isso, o vendedor 
Pimentel, 59, segue aguar-
dando pela nova empresa a 
assumir os estacionamentos 
na região central. “Eu espero 
poder utilizar esses créditos 
quando o pessoal voltar, né. 
Continuo com os créditos aqui 
e, pelo menos, foi isso o que eles 
falaram. Então vou aguardar”, 
respondeu.

Na mesma situação está o 
coletor de reciclagem Gerson 

Rafaela Alves 

Alunos da UFMS (Universi-
dade Federal de Mato Grosso 
do Sul) pedem por um local 
onde possam fazer suas re-
feições, tendo em vista que 
está proibido o consumo de 
marmitas no RU (Restau-
rante Universitário). Um aviso 
sobre a restrição foi colado na 
dependência do restaurante 
na última terça-feira (26). 

A medida revoltou muitos 
alunos, até para os que têm 
um “local” para comer, como 
é o caso dos acadêmicos do 
bloco 12 – Inisa (Instituto In-
tegrado de Saúde), onde ficam 
os cursos de Enfermagem e 
Fisioterapia. Segundo as es-
tudantes de Enfermagem Ma-
riele Silva, 22 anos, Thabita 
de Souza, 18 anos, e Renata 
Vasconcelos, 18, apenas dois 
blocos possuem copa. 

“O nosso bloco tem uma 
copa com dois micro-ondas 
para que a gente possa es-
quentar e ainda as salas ficam 
abertas para que não preci-
semos comer nos corredores. 
Segundo um professor nosso, 
só dois blocos da universidade 
possuem copa. Então com 
essa nova regra do RU vai 
ficar difícil”, disse Mariele. 

No campus tem algumas 
mesas que ficam a céu aberto. 
Nossa equipe flagrou duas 
delas, e mais ou menos 
11h20 ambas estavam no sol. 
“Somos privilegiados, até 
mesmo porque nossas salas 
ficam abertas, mas muitas são 
fechadas. A instituição vai ter 
de pensar em um espaço onde 

A Semed (Secretaria 
Municipal de Educação) 
garantiu ontem (27) que 
já resolveu o erro nas 
agendas que vieram com 
o Hino do Estado de Mato 
Grosso ao invés do de Mato 
Grosso do Sul. O caso re-
percutiu nas redes sociais 
há, pelo menos, oito dias. 

A pasta informou que 
“as empresas já forne-
ceram a letra do hino 
correto impressa e que 
a situação foi resolvida”. 
As empresas são Brink 
Mobil e EVL Comércio de 
Produtos Manufaturados 
Eireli, que venceram a 
licitação, ambas com sede 
em Curitiba-PR.

As gráficas foram noti-
ficadas pela secretaria e, 
ainda conforme a Semed, 
receberam um memorial 
descritivo da agenda es-
colar, onde foi solicitado 
que constassem os hinos 
Nacional, de Mato Grosso 
do Sul e de Campo Grande. 

Na ocasião, o professor 
da rede pública municipal, 
que preferiu não se iden-
tificar, revelou que numa 
professora da escola viu 
o erro do Hino de Mato 
Grosso no dia 18 de abril. 
Após o ocorrido a Semed 
mandou suspender a en-
trega das agendas. 

“Todas as agendas do 
Kit Escolar das escolas 
municipais vieram com o 
Hino de Mato Grosso.” 

Entretanto, a secretaria 
falou que o erro ocorreu no 
kit dos alunos da Educação 
Infantil – Grupos 4 e 5. (RA)

Uma coisa 
não tem a 
ver com a 
outra. A nova 
empresa não 
se confunde 
com a antiga
Advogado Thiago Magalhães

Duarte Montenegro, 29, e re-
lembra que, além de perder di-
nheiro com os créditos retidos 
pela FlexPark, foi multado uma 
vez por não ter estacionado 
sem acionar o parquímetro. 
“Da última vez ele me deram 
uma multa e eu ainda tinha de 
pagar por 36 horas de créditos 
para poder estacionar. Aí ficou 
crédito no aplicativo, mas nem 
vou correr atrás disso porque é 
pouco, se não me engano deve 
ter uma 360 horas de créditos”, 
ponderou.

Vale lembrar que, conforme 
divulgado anteriormente por O 
Estado, a prefeitura afirmou 
que os créditos não serão 
perdidos pelos motoristas, já 
que devem continuar valendo 
mesmo com uma nova licitação 
e que uma nova empresa seja 
responsável pelo estaciona-
mento rotativo da Capital. 

Apesar de multa, 
motoristas seguem 
estacionando na 
área de embarque
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Segundo os alunos, 
apenas dois blocos da 
universidade possuem 
copa para as refeições 

os estudantes possam fazer 
suas refeições”, reforçou Tha-
bita. 

Com a nova medida os aca-
dêmicos estão promovendo 
uma manifestação para o pró-
ximo dia 2 de maio, conforme 
informações de acadêmicos 
do Curso de Direito. “Todo 
mundo vai trazer marmita e 
vir aqui para o restaurante. 
Não temos outro espaço ade-
quado para almoçarmos, 
a não ser os bancos,  cor-
redores e as mesinhas que 
ficam no sol”, declarou uma 
estudante que não quis se 
identificar.   

Outro ponto questionado 
pelos alunos é em relação ao 
valor da refeição, isso porque 
os alunos em situação de vul-

nerabilidade econômica que 
preencheram o CadÚnico, 
Cadastro Único do governo 
federal, como é o caso da 
Renata [acadêmica de Enfer-
magem citada antes], o valor 
cobrado pela refeição é de R$ 
3. Mas, para os demais, o valor 
é de R$ 15. “Como uma pessoa 
consegue pagar R$ 15 todos 
os dias. O valor duplicou, 
eram cobrados R$ 7,50, ante-
riormente”, explicou. 

Em nota, a UFMS informou 
que “a licitação compreende 
a concessão de todo o es-
paço do RU, cozinha, equipa-
mentos e refeitório, para que 
a empresa forneça a refeição 
à comunidade universitária”.

A empresa vencedora da 
licitação é a PaladarNutri 

Nilson Figueiredo

Ltda. Inclusive o pregão 
eletrônico para contratação 
de empresa foi realizado no 
mês passado, no dia 3 de 
março, para atender o re-
torno das aulas presenciais. 
O resultado foi divulgado 

um dia depois, no dia 4. O 
valor máximo aceitável era 
de pouco mais de R$ 5,46 
milhões e o melhor lance foi 
o da empresa, no valor de R$ 
5,290 milhões, negociado a 
R$ 5.289.998,2000. 

Pecuarista Eros Barbosa  
possui mais de R$ 100 
em créditos retidos no 
aplicativo da FlexPark

Desde a criação do 
CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro), em 1997, é 
proibido estacionar em 
vagas destinadas para 
embarque e desembarque 
de passageiros, da mesma 
forma fica proibido nas 
vagas para carga e descarga. 
Com a revitalização da Rua 
14 de Julho, que prioriza o 
trânsito de pedestres, esse 
tipo de infração está cada 
vez mais comum, além das 
motos que são estacionadas 
em área zebrada.

Mikael Moraes, 39 anos, 
é motorista e está sempre 
descarregando produtos 
em lojas no Centro, mas 
lamenta que sempre tem seu 
trabalho dificultado porque o 
estacionamento está ocupado 
indevidamente. “Quando a 
gente vem entregar alguma 
coisa e a vaga está ocupada 
é preciso ficar rodando. Algo 
que seria simples de resolver 
acaba atrasando”, desabafou 
o motorista.

Parar o carro com o motor 
ligado, com o motorista 

dentro, mas sem executar 
as ações destinadas para 
aquele estacionamento, é 
infração. Nos locais de carga 
e descarga é considerada 
grave, com multa de R$ 
195,23 e cinco pontos na 
CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação). Já nas de 
embarque e desembarque, a 
multa é média, de R$ 130,16 e 
quatro pontos.

Para a chefe da Educação 
para o Trânsito da Agetran 
(Agência Municipal de 
Transporte e Trânsito), 
Ivanise Rotta, esse tipo 
de desobediência no 
trânsito não é por falta de 
conhecimento, é negligência 
e falta de empatia.

“As mesmas pessoas que 
desobedecem esse tipo de 
regra são as mesmas que, 
provavelmente, passam 
no semáforo vermelho, 
utilizam o celular, entre 
outras infrações. Não é 
que elas desobedecem esta 
regra, elas desobedecem todo 
um sistema de trânsito”, 
acredita Ivanise.

EMBARQUE E DESEMBARQUE
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‘Dia D’Clima

Cuidado

Número já corresponde a quase 50% dos casos 
de todas as ocorrências registradas em 2021

Estado inicia a distribuição de 84 mil 
vacinas contra influenza aos municípios 

Na primeira semana de maio, 
MS pode registrar mínima de 7°C 

Em 3 meses, Campo Grande 
se aproxima da marca de 500 
acidentes com escorpiões

O “dia D” será no 
próximo dia 30, mas 
as doses do imunizante 
contra a influenza 
já estão disponíveis 
para idosos, crianças e 
profissionais de saúde, 
sendo o principal público 
as crianças de 6 meses 
a 5 anos de idade, que é 
o público em que está a 
menor cobertura vacinal, 
não atingindo nem 1% 
das doses.

Segundo o ministro 
da Saúde, Flávio Britto, 
é muito importante que 
os pais ou responsáveis   

levem as crianças 
menores de 5 anos para 
tomar a vacina da gripe. 
“Estamos ofertando a 
vacina para este público 
e por este motivo, estamos 
entregando hoje, aos 79 
municípios do Estado, 
mais 84 mil doses da 
vacina contra a influenza 
para que intensifiquem 
a vacinação no próximo 
dia 30 de abril. Cada 
município é responsável 
por desenvolver a sua 
estratégia e esperamos 
alcançar bons resultados”, 
disse. 

UFGD oferece bolsa 
para alunos do 
Ensino Médio 

OAB lança a sétima 
edição do Selo 
‘OAB Recomenda’ 

Dia do Auditor de 
Controle Externo é 
comemorado no TCE

Governo lança 
cursos no programa 
“Qualifica Mulher”

Agência do Detran-
MS será construída 
em Três Lagoas 

Governo instaura 
programa de 
vigilância sanitária 

A inscrição da bolsa 
para UFGD termina nessa 
sexta (29). A inscrição 
é voltada aos alunos do 
Ensino Médio e eles poderão 
receber bolsa de R$ 100 por 
mês para contribuir com 
os professores da UFGD, 
realizando atividades 
de pesquisa científica e 
tecnológica em diversas 
áreas de conhecimento. 
A proposta é despertar 
a vocação científica e 
incentivar potenciais entre 
estudantes do Ensino Médio. 

A OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 
lançou a sétima edição do 
Selo “OAB Recomenda”, 
que deu aval a seis cursos 
de Direito que atendem 
aos requisitos mínimos de 
qualidade que se destacam 
nos cursos jurídicos que 
têm qualidade no país. 
Neste ano, eles terão a 
tarefa de avaliar 1.896 
cursos de Direito. 

Nessa quarta-feira, 
houve, no Tribunal de 
Contas de Mato Grosso 
do Sul (TCE-MS), o 
evento em comemoração 
ao Dia Nacional do 
Auditor de Controle 
Externo. O controlador-
geral do Estado, Carlos 
Eduardo Girão de Arruda, 
representou o governador 
Reinaldo Azambuja na 
ocasião.

Programa “Qualifica 
Mulher”, da Subsecretaria 
do Estado de Políticas 
Públicas para a Mulher, 
está com cinco mil vagas 
abertas. O programa está 
oferecendo cursos on-line 
de educação financeira, 
empreendedorismo 
em tempos de crise e 
marketing digital, voltados 
apenas para mulheres. 
Para participar é 
necessário se inscrever no 
site Qualifica Mulher.   

Três Lagoas vai receber 
uma nova Agência do 
Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito). A 
licitação publicada nessa 
quarta-feira mostra que a 
construção vai custar R$ 
9 milhões e será feita pela 
construtora Queiroz PS 
Engenharia. 

O Governo do Estado 
instituiu, por meio de 
decreto, o “Programa 
de Vigilância Sanitária 
Agropecuária de Fronteiras 
Lobo Guará’’, com o intuito 
de reforçar a segurança 
sanitária animal e vegetal 
em 13 municípios de Mato 
Grosso do Sul. Essas 
regiões possuem alto risco 
sanitário pois são fronteiras 
internacionais. 

Kamila Alcântara

Nos três primeiros meses 
de 2022, 448 pessoas já foram 
vítimas de picadas de escor-
pião só em Campo Grande, 
segundo o CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses), o que 
corresponde a quase metade 
dos 900 casos registrados 
em todo 2021. Especialistas 
destacam que nem todos os 
acidentes são letais, mas que 
a rapidez na busca por aten-
dimento médico é essencial.

Para entender melhor 
sobre os cuidados necessá-
rios neste período do ano, a 
equipe do jornal O Estado 
entrevistou a médica-vete-
rinária Ana Paula Nogueira, 
responsável pelo setor de 
controle de roedores. Ela 
indicou que os animais pe-
çonhentos e sinantrópicos do 
CCZ, os escorpiões, são ani-
mais milenares e que podem 
ser encontrados em todas as 
regiões de Campo Grande. 
O que vai determinar a pre-
sença deles nas residências 
é o cuidado.

“Os venenos [químicos] 
são pouco eficientes com 
esses animais, pois eles se 
escondem muito bem, não 
sendo alcançados pelos ve-
nenos. A maneira mais eficaz, 
que resolve quase que cem 
por cento dos casos, são as 
barreiras físicas, tampar ralos 
e pias. Para quem não tem 
condições de comprar os ralos 
com tampa, pode usar uma sa-
colinha”, explicou Ana Paula.

A médica-veterinária 
também destaca a presença 
de baratas no ambiente, já 
que são o principal alimento 
dos escorpiões. “Em locais 

com tendência a aparecimento 
desses animais, é preciso fazer 
o controle de baratas. Se tem 
abrigo, passagem livre e ali-
mento para eles, aí que vão 
aparecer”, destaca.

São vários os tipos de es-
corpiões em nossa região e, 
a olhos leigos, o amarelo é 
predominante. Porém, há ca-
racterísticas determinantes 
para a letalidade da picada, 
mas que só podem ser obser-
vadas por um especialista. 
De qualquer forma, em qual-
quer ataque, é de extrema 
importância a procura rápida 
por um atendimento médico, 
como explica o médico Sandro 
Benites, do Civitox (Centro 
Integrado de Vigilância Toxi-
cológica) da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde).

“A picada de um escorpião 
é comparada ao ferimento 
por faca quente, é extrema-
mente dolorido. Mas, apesar 
da dor, esse é o sintoma mais 
leve. O preocupante é quando 
começa a dar náuseas e su-
dorese, porque indica ação 
do veneno”, destaca Sandro.

Todas as mortes regis-
tradas em Mato Grosso do Sul 
foram de crianças, por conta 
da massa corpórea. Quanto 
menor a vítima, mas rápido 
o veneno “alcançará” o co-
ração, que passa a não con-
segue bombear sangue e isso 
provoca o edema pulmonar 
(acúmulo de líquido no órgão). 
É por isso que os pacientes 
graves precisam ficar entu-
bados, com ajuda de aparelhos 
para respirar. 

Em 2019, uma menina 
de 6 anos precisou ser in-
ternada no CTI (Centro de 
Terapia Intensiva) do Hos-

Para as pessoas mais sensí-
veis às mudanças climáticas, 
o momento merece atenção. 
Tudo isso porque a meteoro-
logia informou que a primeira 
semana do mês de maio será 
com variações bruscas de tem-
peratura, segundo dados do 
Cemtec (Centro de Monitora-
mento do Tempo e do Clima de 
Mato Grosso do Sul).

Questionada por O Estado, 
a meteorologista Valesca Fer-
nandes, coordenadora do 
Cemtec, destacou que essa 
variação acontecerá graças 
à “atuação de uma ampla 
circulação anticiclônica”. Por 
isso cidades como Ponta Porã 
podem registrar 7°C na pró-
xima segunda-feira (2) e dias 
depois subir para 21°C.

A especialista pontua ainda 
que outro fator importante 
para essa redução nas tempe-
raturas é a seca, que colabora 
com essas mudanças rápidas. 
“No sul e sudeste do Estado, 
há modelos que indicam que 
as chuvas ficarão entre 40 
e 50% abaixo da média cli-
matológica para o período”, 
destaca Valesca. 

Vale destacar que no mês 
de março os índices de chuva 
ficaram acima da média his-
tórica em grande parte do 
Estado, com acumulados 
entre 120 e 240 milímetros, 
conforme dados do Merge/
Inpe catalogados no boletim 

de monitoramento mensal 
das secas divulgado na última 
terça-feira (26). Mesmo assim, 
em 17 municípios persiste a 
situação de seca extrema, a 
maioria localizada nas regiões 
sudoeste e oeste, onde fica o 
Pantanal. 

Em março, nenhum mu-
nicípio foi classificado no 
nível 1, ou seja, sem seca 
nenhuma, ou no nível 2, com 
seca fraca. Mas, em contra-
partida, também nenhum 
apresentou seca excepcional 
(6). No nível de seca extrema 
(5) ficaram 17 municípios, 
sendo que 12 estão locali-
zados nas regiões sudoeste 
e oeste (Porto Murtinho, Ca-
racol, Bela Vista, Nioaque, Mi-
randa, Antônio João, Jardim, 
Bonito, Guia Lopes da La-
guna, Bodoquena, Anastácio 
e Ladário). Também foram 
classificados com seca ex-
trema os municípios de Ponta 
Porã e Maracaju, Cassilândia, 
Paranaíba e Aparecida do 
Taboado. Outros 47 municí-
pios foram classificados com 
seca grave (4) e 15 com seca 
moderada (3). 

Para o mês de maio, também 
existe a previsão do La Niña, 
que é um fenômeno de resfria-
mento das águas do Oceano 
Pacífico e gera mudanças nos 
padrões de circulação atmos-
férica que impactam no re-
gime das chuvas. (KA)

Camila Farias 

O ‘Dia D de Vacinação 
contra a Influenza’ acon-
tecerá no próximo sábado 
(30), e a SES (Secretária 
de Estado de Saúde) co-
meçou ontem (27) a dis-
tribuição de 84 mil doses 
da vacina contra a gripe, 
para todos os municípios.

A coordenadora na-
cional de vigilância epi-
demiológica da SES, Ana 
Paula Goldfinger, des-
tacou que, desde o início 
da campanha, em 4 de 
abril, a cobertura vacinal 
atingiu apenas 10% da 
meta de para o Estado.

“Não podemos es-
quecer que estamos no 
início da campanha, mas 
infelizmente, tivemos 
pouca adesão dos idosos. 
Então, idosos a partir de 
60 anos, profissionais de 
saúde e crianças a partir 
de 6 meses a menores 
de 5 anos precisam se 
vacinar contra a gripe”, 
pontua Ana Paula. 

Na Capital, a Sesau 
(Secretaria Municipal de 
Saúde) informou que 14 
unidades de saúde, mais 
o polo Seleta e equipes 
itinerantes nos shoppings 
Campo Grande e Norte Sul, 
participarão do “dia D”.

pital Regional, após ser pi-
cada por um escorpião. O 
caso aconteceu enquanto ela 
brincava no Jardim Campo 
Nobre, quando foi picada. 
A criança foi levada rapida-
mente para a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Bairro Universitário e, em 
seguida, encaminhada para o 
hospital, onde recebeu todos 
os cuidados médicos, e então 
recebeu alta uma semana 
depois. No ano seguinte, em 
2020, foi a vez de uma menina 
de 4 anos residente no muni-
cípio de Brasilândia. Ela foi 
picada enquanto brincava 
sob uma mesa, e por conta 
da gravidade do seu estado 
de saúde, ela precisou ser 
transferida para a Capital, 
onde ficou internada na UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) do hospital da Cassems. 

“Quando uma pessoa sofre 

um acidente com escorpião é 
muito importante que ela pro-
cure, o mais rápido possível, 
uma UPA [Unidade de Pronto 
Atendimento] ou CRS [Centro 
Regional de Saúde]. O Civitox 
vai orientar o médico que 

realiza o atendimento e, em 
casos de necessidade do soro 
antiescorpiônico, o paciente 
será levado para o Hospital 
Regional, que detém todas 
as doses do soro”, detalha o 
médico Sandro.

CCZ destaca que na 
Capital existem vários 
tipos de escorpiões, 
principalmente o amarelo

Veterinária Ana Paula 
pontua que a limpeza 
dos quintais pode 
reduzir a aparição dos 
animais peçonhentos

Nilson Figueiredo

Todo acidente por animal peçonhento deve ter 
atendimento realizado em uma unidade de saúde. 
É importante que a população procure assistência 
médica emergencial para avaliação clínica do 
envenenamento.

Recomendação: 

Municípios buscaram 
ontem (27) as vacinas 
para a população do 
interior do Estado 

Divulgação/SES

Crianças já podem ser vacinadas 
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Poder aquisitivo
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Tendência

Chiquinho Sorvetes e Casa de Bolos 
estão entre as 50 maiores franquias 
do Brasil por número de unidades

Gás de cozinha representa 9,4% do salário- 
mínimo e tem maior média mensal do século 21

Consumidores protestam em 
frente da Energisa contra 
cobranças abusivas

IPCA-15 tem maior inflação para abril em 27 anos

Franquias migram para bairros 
e aquecem economia local

Valentin Manieri

Valentin Manieri

Nilson Figueiredo

Silvio Ferreira 

Consumidores indig-
nados com o reajuste 
da energia e os serviços 
prestados pela Energisa 
– concessionária respon-
sável pelo fornecimento 
de energia elétrica em 
Mato Grosso do Sul – or-
ganizaram um protesto, na 
manhã de ontem (27), em 
frente da unidade da em-
presa, na Rua Calógeras. A 
distribuidora atende 1,084 
milhão de consumidores em 
74 municípios do Estado.

Os consumidores apre-
sentaram uma extensa lista 
de reclamações contra a 
concessionária, indo desde 
cobranças abusivas, pas-
sando pela não redução de 
valores após o fim da ban-
deira de escassez hídrica, 
a falta de transparência 
na cobrança de impostos 
e o principal motivo do 
manifesto: o protesto em 
cartório de consumidores 
inadimplentes, que vem 
sendo praticado pela em-
presa, mesmo em meio à 
crise econômica causada 
pela crise sanitária da 
COVID-19.

Segundo o superinten-
dente estadual da Procon-
-MS, Rodrigo Vaz, pelo Có-
digo de Defesa do Consu-
midor, o protesto cartorial 
de consumidores estaria 
sendo realizado de forma 
ilegal.

“Da forma que foi feito, 
sem uma transição cor-
reta, eles começaram esse 
expediente em 2018. Pela 
lei de concessões eles de-
veriam ter feito uma cam-
panha informando que a 
partir de determinado mês 
eles passariam a utilizar 
o protesto como meio de 
cobrança. Mas eles não fi-
zeram a campanha e nós 
entendemos – por esse e 
por outros motivos – que 
o protesto [cartorial] é 
ilegal”, explicou Vaz.

De acordo com o vere-
ador Coringa (PSD), um 
dos organizadores da ma-
nifestação, existe a possi-
bilidade de as mobilizações 
continuarem.

“Se a concessionária não 
interromper os protestos em 
cartório dos consumidores 
inadimplentes, as mobiliza-
ções vão continuar.” 

A Câmara solicitou ao 
MPE (Ministério Público 
Estadual) de Mato Grosso 
do Sul que ingresse com 
uma ação exigindo que a 
concessionária finalize ur-
gentemente os protestos 
em cartório, porque cida-
dãos estão sendo penali-
zados.

 “E assim que rece-
bermos uma resposta, o do-

cumento será encaminhado 
à Procon-MS, solicitando 
providências”, destacou.

Contas com valores exorbitantes 
O publicitário Felipe 

Neves, de 37 anos, morador 
da Vila Nasser, exibia du-
rante o protesto um cartaz 
que reproduzia uma conta 
de energia de R$ 1.496,67. 

“Eu pagava 200, 300 
reais, o que já era bem caro 
para a kitnet em que eu 
e minha esposa moramos. 
Nós quase não paramos 
em casa. Reclamamos e 
como resposta ainda pe-
diram que nós pagássemos 
para fazer uma inspeção 
no medidor de energia. É 
revoltante!”, disse.

O comerciante da área 
central Rodrigo Lins, 39 
anos, protestou também 
contra a falta de transpa-
rência da concessionária 
na cobrança de impostos na 
conta de energia elétrica e 
pela elevação da tarifa.

“Eu fico indignado com 
a omissão dos órgãos de 
fiscalização. Onde está a 
Procon? A prefeitura? O 
Governo do Estado? Nós 
tivemos uma pandemia e 
ainda aumentam a conta 
de energia em 18%?”, dis-
parou.

Em nota, a Energisa 
apresentou os seguintes 
comentários sobre a mani-
festação: 

“A Energisa informa que 
segue rigorosamente todas 
as normas e resoluções do 
setor elétrico; e que cada 
reclamação é analisada de 
forma individual e perso-
nalizada.

 Ressaltamos ainda que 
muitas reclamações são im-
procedentes, ou seja, não 
há configuração de falha 
na prestação do serviço 
executado pela concessio-
nária”, disse.

A empresa informou 
ainda que possui um posto 
de atendimento da Ener-
gisa dentro da Procon es-
tadual para esclarecimento 
de dúvidas, realização de 
parcelamentos e/ou conci-
liação. 

Reajuste
Mato Grosso do Sul 

passou a ter a 3ª maior 
tarifa de energia do país. 
Isso porque a Energisa con-
seguiu o reajuste médio 
de 18,16%. O novo valor 
começou a valer no dia 16 
de abril.

Para os consumidores 
de baixa tensão, como resi-
denciais, o impacto será de 
17,93%. Para consumidores 
de alta-tensão, no caso da 
indústria, será de 18,81%. 
O consumidor rural terá o 
maior impacto, de 25%.

Fábio Zanini
Folhapress

O preço do gás de cozinha, o 
GLP (gás liquefeito de petróleo), 
atingiu a maior média mensal 
real (descontada a inflação) do 
século 21. Os botijões de 13 kg 
estão sendo vendidos no Brasil 
a um valor médio de R$ 113,48, 
valor que representa 9,4% do 
salário-mínimo. 

Essa é a proporção mais 
elevada desde março de 2007, 

quando o botijão custava R$ 33,06 
e o salário-mínimo era de R$ 350.

Os dados são de levantamento 
do Observatório Social da Petro-
bras, organização ligada à FNP 
(Federação Nacional dos Petro-
leiros) e que monitora as políticas 
e ações da empresa.

A pesquisa foi feita com base 
no preço médio mensal do GLP 
e na média de valores semanais 
para o mês de abril, divulgados na 
terça-feira (26) pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo).

Em março, o gás alcançou o 
maior preço médio real da série 
histórica, que tem início em julho 
de 2001, quando o órgão regu-
lador federal começa a divulgar 
os valores do gás de cozinha, 
vendido a R$ 109,31. Antes disso, 
o recorde tinha sido registrado em 
novembro de 2021, com o preço 
médio de R$ 106,50.

Segundo o economista Eric 
Gil Dantas, do OSP e do Ibeps 
(Instituto Brasileiro de Estudos 
Políticos e Sociais, a elevação 

do preço do gás e de sua parti-
cipação no orçamento das famí-
lias impulsionou o crescimento 
do uso de lenha no Brasil. “Entre 
os anos de 2013 e 2016, de 
acordo com dados da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), a 
população consumia mais GLP 
do que lenha. Mas a partir de 
2017, a lenha voltou a ser mais 
utilizada do que o gás de cozinha 
nas residências do país. E, em 
2020, esse consumo já era 7% 
maior do que o de GLP”, afirma.

Energisa conseguiu 
reajuste médio de 
18,16%, que começou a 
valer no dia 16 de abril

e aquecem economia local

A Probel, loja de 
colchões, tem seis lojas 
na Capital, uma delas é 
no bairro Cabreúva

A franquia nacional Casa 
de Bolos está há 3 anos 
no bairro Tiradentes. Na 
Capital são 7 lojas

Leonardo Vieceli
Folhapress

Puxada pela disparada da 
gasolina, a inflação medida 
pelo IPCA-15 (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo 15) acelerou para 1,73% 
em abril, informou na quarta-

-feira (27) o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). É a maior variação 
para o mês em 27 anos. Ou seja, 
desde abril de 1995 (1,95%), 
período inicial do Plano Real. 
Em março de 2022, o IPCA-15 
havia subido 0,95%.

Mesmo com a forte alta, 

o resultado de abril veio 
abaixo das estimativas do 
mercado financeiro. Na me-
diana, analistas consultados 
pela agência Bloomberg pro-
jetavam avanço de 1,84%.

Com os dados de abril, o 
IPCA-15 passou a acumular 
alta de 12,03% em 12 meses. 

É a maior desde novembro de 
2003 (12,69%). Até março deste 
ano, estava em 10,79%. “Houve 
até uma surpresa com o IPCA-15 
abaixo das expectativas, mas o 
contexto ainda é de uma inflação 
muito pressionada”, afirma o 
economista Luca Mercadante, 
da Rio Bravo Investimentos.

A Chiquinho Sorvetes  
conta com 18 unidades 
na Capital, uma delas 
é no bairro Parati

Izabela Cavalcanti e Bela Reina

Cada vez mais, as franquias 
têm saído dos grandes cen-
tros para buscar um espaço 
nos bairros menores de Campo 
Grande. Segundo o presidente 
da CDL-CG (Câmara dos Diri-
gentes Lojistas), Adelaido Vila, 
essa tem sido uma tendência 
que, além de aquecer a economia 
local, também oferece menor 
custo aos empresários.

“Existe uma nova tendência, 
isso no varejo nacional e interna-
cional, principalmente motivado 
pela própria pandemia, de dimi-
nuir o tamanho de lojas e fazer 
com que essas lojas estejam mais 
presentes e mais próximos do dia 
a dia desse consumidor. Então 
existe essa tendência natural da 
saída dos grandes centros por 
várias questões”, destacou.

Ainda de acordo com Vila, 
essa alternativa também muda a 
dinâmica do varejo.

“É um movimento que é ba-
seado em vários fatores, que vão 
desde a economia da locação do 
imóvel, do transporte do traba-
lhador, da facilidade do morador 
ter acesso aquilo que ele precisa, 
próximo da casa dele, tem a ver 
com a redução dos espaços de 
mostruário. Com o aumento do 
valor do combustível, o cliente 
de classe média e média baixa, 
pensa duas vezes antes de sair 
de casa. O custo do transporte e 
da gasolina impacta no poder de 
compra”, completou.

Grandes lojas 
Uma das lojas que estão se 

aproximando de bairros mais 
populosos é a Chiquinho Sor-
vetes. A sorveteria já possui 18 
unidades em Campo Grande. 
Na Rua da Divisão, no Jardim 
Parati, por exemplo, o espaço 
está apenas há três semanas.
O gerente Renato Patrese diz que 
o objetivo da escolha do ponto 
foi para diversificar o público e 
aproximar a marca da população 
de baixa renda. 

“A gente tem ficado surpreen-

dido, de um modo positivo. O movi-
mento está grande e contínuo. Por 
ser um ambiente climatizado e ter 
essa cara de elitizado, a gente tem 
a preocupação dos preços serem 
bem justos e trazer esse público 
para dentro da loja, porque muita 
gente conhece o Chiquinho pelo 
shopping, mas estamos trazendo 
a preocupação de que tem para 
todo mundo. Nosso custo é um 
pouco menor do que uma loja 
central ou de shopping e, conse-
quentemente, a agente consegue 
ficar mais perto da população de 
bairro”, destacou o gerente. 

A My Cookies, franquia que 
nasceu em Mato Grosso do Sul, 
tem 13 lojas em Campo Grande, 
uma delas também está na Rua da 
Divisão, no Jardim Parati. Mara-
caju, Rio Brilhante, Três Lagoas, 
Bonito, Corumbá, Ponta Porã e 
Chapadão do Sul contam com uma 
unidade cada município.

A Probel, que faz parte da 
franquia de colchões e deco-
rados, do grupo Michelini, tem 
seis lojas na Capital. Uma delas 
é na Avenida Ernesto Geisel, 
no bairro Cabreúva. Segundo a 
empresa, a abertura do espaço 
no bairro gerou concorrência 
para o mercado.

“Quando a pessoa busca por 
uma peça da Probel, seja ela 
colchão ou decorado, ela já mira 
uma qualidade superior, mas nós 
conseguimos atribuir a marca a 
alguns produtos também mais 
acessíveis, visando ao público de 
alto poder aquisitivo, bem como, 
dar oportunidades para aqueles 
que não possuem tantas condi-
ções. Quando pegamos o ponto, 
o fluxo de vendas era defasado 
e nós levantamos as vendas e 
trouxemos concorrência para a 
região, resultando em um aqueci-
mento significativo no mercado”, 
disse, por meio de nota, enviada 
ao jornal O Estado.

A franquia nacional Casa de 
Bolos possui sete lojas físicas em 
Campo Grande, localizadas no 
Centro, Vila Bandeirantes, Jardim 
TV Morena, Vila Alba, Santa Fé e 
Tiradentes. 

Na unidade do Tiradentes, na 
Avenida Marquês de Pombal, a 
gerente Paula Vilhema diz que 
está na região há três anos, com 
o desejo de expandir o negócio em 
um bairro mais popular.

“As pessoas querem cada 
vez mais conveniência, achei 
que seria uma oportunidade 
boa ter a loja aqui. As pessoas 
de hoje em dia tem uma vida 
corrida e querem ter produtos 
perto de suas casas, tanto que 
a maioria dos nossos clientes 
vivem nas proximidades. Eu 
tenho menos funcionários e 
mais em conta”, destacou.

Ranking 
De acordo com a pesquisa 

de desempenho de 2021, rea-
lizada pela ABF (Associação 
Brasiliense de Franchising), 
a Chiquinho Sorvetes ocupa o 
32° lugar no ranking das 50 
maiores franquias do Brasil por 
número de unidades, com 665 
lojas abertas.

Um pouco mais abaixo, 
em 50° lugar está a Casa de 
Bolos, com 406 estabeleci-
mentos. Em primeiro lugar 
está O Boticário (3.652 lojas); 
seguido pela Cacau Show 
(2.827) e McDonald’s (2.585).
Ainda conforme o estudo, foram 
14,6% de unidades abertas a 
mais em 2021, se comparado a 
2020. Já em relação ao fecha-
mento, o aumento foi de 5,5%.

Divulgação/Probel
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Fazenda Corredor

Renda no campo

São 515 famílias apoiadas pelo 
Programa de Desenvolvimento 
Rural e Territorial, da Suzano 

Projeto inédito vai possibilitar 
cultivo agrícola em área da 
faixa de domínio da MS-306

MS está autorizado a conceder 
isenção de ICMS na compra de 
equipamentos de irrigação

Agricultores familiares de MS produziram 
4.491 toneladas de alimentos agroecológicos

Além de Mato 
Grosso do Sul, 
outros 10 estados 
estão autorizados
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Divulgação/Suzano

Izabela Cavalcanti

Agricultores familiares de 
Mato Grosso do Sul, atendidos 
pelo PDRT (Programa de De-
senvolvimento Rural e Terri-
torial), da fábrica de celulose 
da Suzano, produziram 4.491 
toneladas de alimentos agroe-
cológicos em 2021, sem agrotó-
xicos. O montante corresponde 
a 22,5 caminhões hexatrens e a 
comercialização foi responsável 
por gerar uma receita bruta 
estimada em R$ 10,337 milhões.

O programa foi implantado 
em Mato Grosso do Sul, em 2012, 
e atende atualmente 515 famí-

lias, de 15 associações,  em Três 
Lagoas, Brasilândia, Selvíria e 
Santa Rita do Pardo.

O objetivo é fortalecer a agri-
cultura familiar, por meio de 
consultoria especializada, ca-
pacitações e acompanhamentos 
que vão desde o plantio até a 
comercialização dos alimentos. 

Além disso, o PDRT prevê o 
cultivo de hortaliças alinhado 
à conservação ambiental, com 
manejo sustentável e uso res-
ponsável do solo e da água. 
Também não são utilizados de-
fensivos agrícolas na produção.

O coordenador de Desen-
volvimento Social da Suzano 

A “Fazenda Corredor”, 
projeto inédito no Brasil, vai 
legalizar a produção agrícola 
na faixa de domínio da MS-
306. O projeto é executado 
pela Agems (Agência Estadual 
de Regulação de Serviços Pú-
blicos) e pela concessionária 
Way-306, em parceria com os 
produtores rurais.

O programa também vai 
estimular produtores rurais 
a doarem parte da produção 
agrícola dessa área à comuni-
dade de municípios lindeiros e 
entidades assistenciais. Parte 
da receita dessa produção 
começa a ser revertida para 
entidades assistenciais.

A Apae, Casa da Sopa e o 
Lar dos Idosos, todas de Costa 
Rica, recebem nesta quinta-
-feira (28) R$ 15 mil cada. 
Os recursos serão repassados 
pelo Grupo Bürgel. 

O gerente de operações 
da concessionária Way-306 e 
idealizador do projeto,  Mar-
celo Ceccarelli, explica que 
essa é uma forma de apro-
veitar a terra.

“Para não tornar toda essa 
área fértil inútil, já que terí-
amos que desocupá-la como 
estabelece o PER, por que não 
fazer dessa terra rica uma 
área de agricultura social ao 
invés de torná-la improdu-
tiva?”, explicou.

O diretor-presidente da 
Way-306, Paulo Nunes Lopes, 
completou dizendo que a ação 

social também é uma forma de 
melhorar a qualidade de vida 
da população.

“E foi com essa finalidade 
social que nasceu o Projeto Fa-
zenda Corredor, a ser firmado 
com produtores rurais interes-
sados em aderir ao programa, 
em benefício da população dos 
municípios lindeiros da MS-
306. O produto da doação não 
será revertido em favor da 
Concessionária ou do Poder 
Concedente, pois esse Projeto 
é uma ação social em busca da 
melhoria da qualidade de vida 
da população”, afirmou.

Regulação
Segundo a Agems, é pos-

sível manter a área sem cer-
camento, sem forçar a deso-
cupação. 

“O projeto não prejudica a 
segurança, ao contrário. Man-
tendo a área plantada con-
tínua, toda essa faixa vai estar 
conservada. A gente garante 
a manutenção de uma área 
produtiva e beneficia a co-
munidade da região que mais 
precisa, por meio de apoio aos 
projetos sociais”, destacou o 
diretor-presidente da Agems, 
Carlos Alberto de Assis.

Adesão
O produtor rural interes-

sado deve procurar a Way-306 
e estar de acordo com seus 
direitos e obrigações, antes de 
formalizar um Termo de Uso.

Mato Grosso do Sul está auto-
rizado a conceder isenção fiscal 
na compra de equipamentos 
de irrigação. A decisão do di-
retor da Secretaria-Executiva 
do Confaz (Conselho Nacional 
de Política Fazendária), Carlos 
Henrique de Azevedo Oliveira, 
foi publicada no Diário Oficial 
da União, de ontem (27).

Além de Mato Grosso do Sul,  
Acre, Alagoas, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia e Santa Catarina também 
estão autorizados.

“Ficam autorizados a con-
ceder isenção do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação - ICMS - in-
cidente nas operações internas 
com irrigadores e sistemas de ir-
rigação para uso na agricultura 
ou horticultura, por aspersão 
ou gotejamento, inclusive os 
elementos integrantes desses 

sistemas, como máquinas, apa-
relhos, equipamentos, disposi-
tivos e instrumentos”, diz parte 
do texto.

Os estados de Mato Grosso 
do Sul e Maranhão não estavam 
autorizados a conceder o bene-
fício e foram incluídos no con-
vênio, na reunião do dia 7 de 
abril.

Além disso, o Imasul (Insti-
tuto de Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul) modernizou o 
processo de licenciamento de 
uso dos recursos hídricos.

“Fizemos toda uma desregu-
lamentação sob o ponto de vista 
do licenciamento ambiental e 
isso tem facilitado muito. Temos 
um trabalho forte na agilização 
das outorgas de uso de recursos 
hídricos, visto que esses pro-
jetos não avançam sem essa 
autorização e sistema de finan-
ciamento”, concluiu o secretário 
de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar (Semagro), 
Jaime Verruck.

O programa está 
presente em Três Lagoas, 
Brasilândia, Selvíria e 
Santa Rita do Pardo

Santos, de 53 anos, participa do 
PDRT há seis anos. “O programa 
nos trouxe técnicos que nos au-
xiliam e, com isso, aprendemos 
a trabalhar melhor em muti-
rões. O benefício para saúde é 
muito grande para quem planta 
e quem consome, já que os pro-
dutos agroecológicos não pos-
suem agrotóxicos. Eu planto 
meu milho, meu feijão e minhas 
frutas e a gente não fica doente”, 
ressaltou a produtora.

A agricultora Maria Helena 
Soares Pereira, de 55 anos, há 
quatro anos conta com o apoio 
da Suzano. 

“No meu sítio, eu não plan-
tava nada, mas a Suzano for-
neceu insumos, mudas e mate-
riais de irrigação e começamos 
com o sistema agroflorestal. Foi 
um passo muito grande. Agora, 
temos manga, laranja, limão”, 
finalizou.

em Mato Grosso do Sul, Israel 
Batista Gabriel, explica como 
funciona o programa.

“Atualmente, contamos com 
a participação de 515 Famílias 
de 15 associações, que tota-
lizam uma área de 728 hectares 

destinados ao plantio de ali-
mentos. Todas recebem auxílio 
na gestão, produção e comercia-
lização, que são os três eixos de 
atuação do PDRT. O programa 
tem um potencial enorme e, com 
as retomadas das aulas presen-

ciais e feiras livres em boa parte 
dos municípios, prevemos um 
ótimo cenário para a produção 
de alimentos agroecológicos e 
comercialização dos produtos 
em 2022”, destacou.

A agricultora Mauriney 

Decisão

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 4,965 R$ 4,967 1,92
Dólar Turismo R$ 4,809 R$ 5,154 -0,3865
Euro R$ 5,221 R$ 5,223 -1,65
Libra Esterlina R$ 6,199 R$ 6,2 -0,145

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 304,55 
IBOVESPA (SP): 109.349,37 +1.136,51 (1,05%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  292,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  273,00
Frango Congelado  R$      7,98 
Frango Resfriado  R$      7,98
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,50
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  177,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    74,00
*Atualizado: 22/04

Cotações

Poupança 

27/04              0,3575 
28/04              0,3575 
29/04              0,3575 
30/04              0,3575 
01/05              0,3575 
02/05              0,3575 
03/05              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
27/04            0,5000
28/04            0,5000
29/04            0,5000
30/04            0,5000
01/05            0,5000
02/05            0,5000
03/05            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 35º

São Paulo                  18º           32º

Brasília 18º 30º

Rio de Janeiro 19º  34º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   33°
Dourados      21°   34°
Corumbá                23°             36°
Maracaju             21°           35°
Ponta Porã              20°            32°
Três Lagoas                25°       35°
Mundo Novo             22°       35°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 25% máx.: 56%

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/Maio de 2022

Faixa de premiação   Número de ganhadores    Valor do prêmio (R$)

Sena  0 0,00
Quina             44                56.378,81
Quadra          3.054            1.160,38

(Sorteio realizado 26/04/2021)

Mega Sena
(Concurso nº2475)

01  40  44  45  58  60

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 40.000.000,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 700.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2358)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina           10                3.752,43
Quadra             518                                              91,98
Terno              9.695                                                   2,45

Sena       0                     0,00
Quina             23                   1.812,77
Quadra             610                                   78,11
Terno                9.734                                                2,44

Dupla Sena
(Sorteio realizado 26/04/2022)

19  22  27   34   45  46
03  08  19   28   42  50

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

Lotofácil (N°2506)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  2.100.000,00

(Concurso nº5837)   (Sorteio realizado 26/04/2022)

Quina             0                                0,00
Quadra          65                        7.705,89
Terno          3.055                         93,87
Duque      81.096                            3,53

1 2   3 1   7 2   7 4   8 0

0 9   1 0   2 3   3 3   4 7
(N° 5838)Quina

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 13.400.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos       0 0,00
6 acerto                6                                40.363,75
5 acertos            235                                 1.491,27
4 acertos  4.512                                       9,00
3 acertos         45.599                                      3,00

Número de ganhadores  

31 45 51 59 61 67 69

Timemania
(Concurso nº 1777) (Sorteio realizado 26/04/2022)

AMERICA /RNTime do 

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 596) (Sorteio realizado 26/04/2022)

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

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        85         1.866,56
5 acertos      2.613            20,00
4 acertos     29.738                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

Mês da Sorte: Março

Lotomania (Nº 2305)

0 3  0 4  3 3  3 5  3 8
4 2  4 8  5 4  5 6  6 1
6 3  6 9  7 2  7 6  7 7
7 8  8 1  8 4  9 0  9 8

Lotofácil
(Concurso nº2505)(SORTEIO REALIZADO 26/04/2022)

15 acertos         1 1.380.583,92
14 acertos           191                   1.515,59
13 acertos         7696                       25,00
12 acertos            105675                                        10,00
11 acertos           585444                                         5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

0 1  0 2  0 3  0 4  0 6
0 8  0 9  1 0  1 7  1 8
1 9  2 1  2 3  2 4  2 5

Faixa de premiação

*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/
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Libertadores

Time brasileiro nunca venceu a equipe chilena jogando no Chile 

Flamengo encara Universidad 
Católica e tenta quebrar tabu

Flamengo entra em 
campo e tenta manter 
invencibilidade no 
grupo da Libertadoes

 Gilvan de Souza/Flamengo

Divulgação

UOL
 

  Nesta quinta-feira (28), às 
18h30, o Flamengo entra a 
campo no Estádio San Carlos 
de Apoquindo para enfrentar 
a Universidad Católica. O 
jogo será válido pela 3ª ro-
dada do Grupo H da Copa 
Libertadores. O Rubro-Negro 
é líder, com duas vitórias em 
dois jogos. 

Mas mesmo entrando 
para a partida como favo-
rito, o Flamengo enfren-
tará o adversário do grupo 
que mais lhe impôs difi-
culdades, historicamente. 
    A primeira vez que os dois 
se enfrentaram foi na fase 

de grupos da Copa Liber-
tadores 2002. O Flamengo 
chegou a essa competição 
através do título da Copa dos 
Campeões 2001, mas acabou 
fazendo uma das suas piores 
campanhas na história: com 
apenas uma vitória em seis 
jogos, o time acabou em úl-
timo do grupo. Contra os 
adversários chilenos, foram 
duas derrotas: uma no Ma-
racanã – por 3 a 1 – e outra 
no Chile – 2 a 1. Os dois 
gols flamenguistas contra a 
Universidad Católica foram 
marcados por Felipe Melo. 
   Os times voltaram a se en-
contrar na Copa Libertadores 
2010. O Flamengo dividiu o 

grupo com os dois chilenos 
Universidad Católica e Uni-
versidad do Chile, além de 
Caracas. 

Vitória
Nessa ocasião, o “Mais 

Querido” conseguiu sua pri-
meira vitória diante do rival de 
amanhã: 2 a 0 (gols marcados 
por Adriano e Léo Moura). 
Mas, no Chile, o adversário 
voltou a vencer por 2 a 0. 
Mesmo com os resultados, o 
Fla garantiu sua vaga para a 
próxima fase da competição. 
Mais recentemente, na Copa 
Libertadores 2017, mais uma 
vez, Flamengo e Universidad 
Católica caíram no mesmo 

grupo. Vitória dos chilenos no 
Chile, por 1 a 0, e no Brasil, 
vitória dos flamenguistas por 3 
a 1 (gols marcados por Rodinei, 
Guerrero e Miguel Trauco).

 Mas mesmo assim, o re-
sultado não foi o suficiente 
para classificar o Rubro-Negro 
para a próxima fase; a der-
rota por 2 a 1 para o San Lo-
renzo e a eliminação na fase 
de grupos é uma das memó-
rias recentes mais doloridas 
para o torcedor flamenguista. 
  Além de precisar reverter um 
retrospecto de duas vitórias e 
quatro derrotas, o Flamengo 
ainda precisará quebrar um 
tabu, afinal o time nunca venceu 
a Universidad Católica no Chile.

Parceria

Governo do Estado 
investe R$ 500 mil no 
futsal feminino da Serc

O Governo do Estado, por 
intermédio da Fundesporte 
(Fundação de Desporto e 
Lazer de Mato Grosso do Sul, 
assinou, ontem (27), termo de 
fomento que destina R$ 500 
mil à Sociedade Esportiva 
Recreativa Chapadão (Serc). 
O recurso, proveniente do 
Fundo de Investimentos Es-
portivos, será aplicado no 
fortalecimento do futsal fe-
minino adulto do clube, que 
representará o Estado em 
competições nacionais nesta 
temporada. 

O aporte financeiro in-
tegra o programa “MS Es-
porte Elite”, lançado no ano 
passado. De acordo com o 
diretor-presidente da Fun-
desporte, Silvio Lobo Filho, 
o recurso representa um 
grande incentivo ao esporte 
sul-mato-grossense. “Nós, 
como fundação que repre-
senta o esporte, ficamos 
muito satisfeitos em finan-
ciar instituições que trazem 
resultados tão satisfatórios 
para nosso estado”, afirma 
Silvio. “Com certeza veremos 
muitas medalhas proemi-
nentes dessa parceria, e não 
poderíamos nos orgulhar 
mais”, enfatiza.

Segundo a Serc, o recurso 
será utilizado no pagamento 
de bolsa para atletas e sa-
lários para a comissão téc-
nica, contratação de reforços 
para a equipe, aquisição de 
materiais esportivos, inves-
timento em estrutura ade-
quada para treinos de alto 

rendimento, despesas com 
contratação de prestadores 
de serviços, entre outros. 

Com o valor, o time, que 
tem parceria com a Univer-
sidade Católica Dom Bosco 
(UCDB), programa-se para 
participar de três grandes 
competições: a Taça Brasil 
de Clubes – Divisão Especial, 
Copa do Brasil e Copa Mundo 
do Futsal – Fase Interna-
cional. A Taça terá Campo 
Grande como sede, entre 29 
de maio e 4 de junho. A pri-
meira fase da Copa do Brasil 
tem início em junho, segundo 
a CBFS (Confederação Bra-
sileira de Futsal). Já a Copa 
Mundo está prevista para 
acontecer entre os dias 22 
e 27 de agosto, também na 
capital sul-mato-grossense, 
reunindo 12 equipes de di-
versas partes do mundo. 

“Esse dinheiro vem para 
nos ajudar nos campeonatos 
estaduais e nacionais, nos 
proporcionando uma renda. 
Muitas de nós precisam tra-
balhar durante o dia para 
se manter, e com esse in-
vestimento poderemos nos 
dedicar exclusivamente ao 
esporte”, declara a capitã do 
time, Bruna Elisbão. 

Conforme João Félix, pre-
sidente da Serc, agora existe 
a possibilidade de alavancar 
a parte técnica do time. “O 
auxílio é fundamental para 
que a gente dê um salto 
de qualidade, que é nosso 
grande propósito e objetivo”, 
diz o presidente.
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13h30
EUROligue 
Anadolu Efes x Olimpia Milano – 
BandSports e Dazn
 
14h15
EUROleague 
Maccabi Tel Aviv x Real Madrid 
– Dazn
 
14h45
Campeonato Inglês 
Manchester United x Chelsea 
– Star+
 
15h00
Uefa Europa League 
West Ham United x Eintracht 
Frankfurt (semifinal, ida) – SBT, 
TV Cultura e ESPN2 
RB Leipzig x Rangers (semifinal, 
ida) – ESPN4
 
15h00
Uefa Conference League 
Leicester City x Roma (semifinal, 
ida) – Star+ 
Feyenoord x Olympique de 
Marselha (semifinal, ida) – Star+
 
18h00
CONMEBOL Libertadores 
Universidad Catolica x 
Flamengo – ESPN
 
18h00
Campeonato Brasileiro Feminino 
Sub-17 
Santos x Internacional (final, 
ida) – SporTV
 

18h15
CONMEBOL Sul-Americana 
Jorge Wilstermann x São Paulo – 
Conmebol TV 
Defensa y Justicia x LDU – 
Conmebol TV
 
19h00
NBA 
Toronto Raptors x Philadelphia 
76ers – SporTV2
 
20h00
CONMEBOL Libertadores 
Olimpia Assuncion x Colón – 
Facebook Watch (Conmebol 
Libertadores)
 
20h30
CONMEBOL Sul-Americana 
Barcelona SC x Metropolitanos 
– Conmebol TV 
Oriente Petrolero x Junior 
Barranquilla – Conmebol TV 
Union La Calera x Santos – 
Conmebol TV 
Wanderers x Lanús – Conmebol 
TV
 
22h00
NBA 
Utah Jazz x Dallas Mavericks – 
Band e SporTV2
 
22h00
CONMEBOL Libertadores 
Always Ready x Deportivo Cali 
– ESPN4

Veja na TV Universidad Catolica x Flamengo é o 
destaque da noite pela Copa Libertadores

Reprodução

Fonte: Esporteemidia.com

Artes marciais Altitude

Fora de casa

De MS para SP

São Paulo enfrenta o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira na Bolívia

Tricolor busca se isolar na 
liderança da Sul-Americana 
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Campo Grande será sede, 
no próximo fim de semana, 
entre os dias 29 de abril e 1º 
de maio, da Copa Regional 
Centro-Oeste de Taekwondo 
2022. O evento, organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Taekwondo (CBTkd), em 
parceria com a Federação Es-
tadual (FTkdMS), conta com 
apoio do Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul, por 
meio da Fundação de Des-
porto e Lazer (Fundesporte).

Com disputas no Ginásio 
Poliesportivo Dom Bosco, a 
competição servirá como se-
letiva regional nas catego-
rias cadete, juvenil e adulto 
(faixas pretas). Segundo a 
CBTkd, os campeões classi-
ficam-se diretamente para o 
Grand Slam, competição que 
define a seleção brasileira 
da modalidade para a tempo-
rada 2023.

A Copa vai contar com a 
participação de faixas colo-
ridas e pretas também nas 
classes infantil, sub-21 e 
máster, valendo pontos para 
o ranking nacional da moda-
lidade. Além do taekwondo 
convencional, haverá disputas 
de parataekwondo e poomsae 
(conjunto sequencial de mo-
vimentos fundamentais va-
riados da arte marcial).

Mato Grosso do Sul vai 
participar com 48 atletas. 
“O nosso Estado é uma das 
potências do taekwondo bra-
sileiro, graças ao trabalho 
intenso que vem sendo reali-
zado nos últimos anos, com o 

esforço da federação. 
Agora, nossos atletas 

terão a oportunidade de lutar 
em casa e vamos receber de 
braços abertos as demais de-
legações”, afirma o diretor-
-presidente da Fundesporte, 
Silvio Lobo Filho.

“Trazer um campeonato 
desse é de extrema impor-
tância para alavancar o ta-
ekwondo de Mato Grosso 
do Sul. Além disso, mostra 
para equipes que ainda não 
têm o costume de participar 
de competições nacionais o 
nível que são os eventos fora 
do estado”, destaca o presi-
dente da Federação de Ta-
ekwondo de Mato Grosso do 
Sul (FTkdMS), Fábio Costa. 
“É também uma oportuni-
dade para a população de 
Campo Grande ver o quanto 
é interessante a modalidade 
taekwondo”, finaliza.

O congresso técnico será 
realizado na sexta-feira (29), 
a partir das 19 horas. As 
lutas terão início às 9 horas 
do sábado (30).

O evento é aberto ao pú-
blico em geral, com entrada 
gratuita. (Com Fundesporte)

SERVIÇO: Copa Regional 
Centro-Oeste de Taekwondo 
2022 Data: 29 de abril a 
1º de maio (sexta-feira a 
domingo).
Local: Avenida Júlia Maksoud, 
815 – Monte Castelo, Campo 
Grande (MS).
Horário: disputas a partir das 9 
horas, no sábado (30).

João Vitor Fernandes

Centroavante e bom de 
chute com as duas pernas, o 
sul-mato-grossense Matheus 
Fialho Figueiró, de apenas 
12 anos, foi convocado para 
participar de uma semana de 
treinos pelo time do Sport 
Clube Corinthians, na Capital 
de São Paulo.

O goleador mirim, apresen-
tado na segunda-feira (25) no 
Teatro do Corinthians, desde 
cedo pratica esportes, o que 
possibilitou discipliná-lo para 
concorrer à vaga contra joga-
dores de vários estados. Com 
apenas 12 anos, Matheus mora 
em Dourados e se destaca por 
ser alto para sua idade, além 
de ser muito focado, diz o pai 
do garoto e advogado, Otávio 
Gomes Figueiró.

Único representante do Es-

tado, Matheus agora vai fazer 
uma semana de testes com os 
treinadores da base, incluindo 
Célio Silva, ex-jogador da Se-
leção Brasileira de Futebol. 
Caso seja aprovado, o garoto 
vai ser integrado no time.

“Estou muito ansioso, mas 
sei que é dificil e que devo 
estar tranquilo para chegar 
lá e fazer meu futebol. Creio 
que tenho condições de jogar 
no Coritnhians, já que eu fui 
chamado para fazer o que eu 
sei,” diz Matheus.

“Coloquei meu filho cedo 
na natação e no taekwondo, 
depois ele foi para o futebol 
na escola e posteriormente 
na Pró Gol de Dourados, onde 
começou a participar de vários 
campeonatos e se destacar”, 
conta Otávio sobre o início da 
trajetória esportiva do filho.

A preparação foi um dos 

Campo Grande recebe a 
Copa Regional Centro-
Oeste de Taekwondo 

Sul-mato-grossense de 
12 anos recebe convite e 
vai treinar no Corinthians

pontos-chave para o triunfo 
de Matheus no futebol, con-
forme conta seu pai. “Ele come 
bastante salada e evita tomar 
refrigerantes, com foco em ter 
uma alimentação de atleta.”

Orgulho e inspiração
Para o pai de Matheus, 

a convocação foi motivo de 
emoção muito grande para 
quem viu a dedicação e a von-
tade dele de conquistar seus 

objetivos. Para ele, seu filho 
é motivo de inspiração para 
que outras crianças e adoles-
centes busquem ser jogadores 
de futebol.

“Desde cedo ensinei que so-
nhar grande e sonhar pequeno 
dá o mesmo trabalho. Então 
devemos sonhar grande. Ele 
sabe que tanto eu, quanto a 
mãe dele, estaremos sempre 
ao lado dele torcendo e 
apoiando”, concluiu.

O centroavante  
Matheus Fialho Figueiró 
ficará uma semana em 
São Paulo para testes

São Paulo e Everton 
pela segunda rodada 
da fase de grupos da 
Copa Sul-Americana
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Rubens Chiri
SPFC.NET

O São Paulo busca manter-
-se invicto no Grupo D da 
Copa Sul-Americana na par-
tida contra o Jorge Wils-
termann, nesta quinta-feira 
(28), às 19h15 (de Brasília), 
fora de casa.

O Tricolor atualmente é o 
líder da chave com 6 pontos 
e, caso vença o time boli-
viano, chega aos 9 e se afasta 
do restante dos adversários. 

O time comandado pelo 

técnico Rogério Ceni é o 
único do grupo que venceu 
todos os jogos até então, 
sendo o Ayacucho, na es-
treia, por 3 a 2, e o Everton, 
na segunda rodada, por 2 a 0.

O jogo contra o Jorge Wils-
termann encerra os jogos de 
ida desta fase. 

Depois, os clubes se en-
frentam novamente nas 
partidas de volta. Vale lem-
brar que apenas o primeiro 
colocado de cada grupo se 
classifica para as oitavas da 
competição.

Cruzamentos
O São Paulo tem os cruza-

mentos como principal arma 
ofensiva na Copa Sul-Ame-
ricana. 

Todos os gols marcados 
pelo time comandado por Ro-
gério Ceni foram por meio 
de ou originados por bolas 
alçadas na área, solução para 
a dificuldade em criar jogadas 
trabalhadas diante de fortes 
sistemas defensivos rivais.

Na estreia da competição, 
contra o Ayacucho, no Peru, o 
São Paulo abriu o placar após 

cruzamento de Marquinhos 
para Luciano, que ajeitou 
para Arboleda, de carrinho, 
balançar as redes em Lima.

Nesta quinta-feira, contra 
o Jorge Wilstermann, na Bo-
lívia, a mais de 2.500m acima 
do nível do mar, o São Paulo 
poderá ter os cruzamentos 
mais uma vez como uma so-
lução para seus problemas no 
ataque, sobretudo em razão 
da altitude de Cochabamba, 
que, de certa forma, limitará 
as ações ofensivas do time 
comandado por Rogério Ceni.

Santos entra em campo pela 3ª rodada da Conmebol
UOL/Folhapress

Nesta quinta-feira, o Santos 
visita o Unión La Calera-CHI 
pela terceira rodada da fase 
de grupos da Copa Sul-Ame-
ricana. E para tentar deixar 
o Estádio Sausalito com três 
pontos, o Peixe aposta em 
seu bom retrospecto contra 
clubes chilenos.

Ao todo, são 41 duelos, com 
27 vitórias, cinco empates e 
apenas nove derrotas, resul-
tando um aproveitamento de 
69,9%.

Até o momento, o clube 
chileno que mais enfrentou o 
Alvinegro Praiano foi o Colo-
-Colo, com 16 partidas. Na 
sequência aparece a Univer-
sidad de Chile, com 13. O 

duelo desta quinta será o 
primeiro contra o Unión La 
Calera. A última vez que o 
Santos enfrentou uma equipe 
do Chile foi em setembro de 
2012, ou seja, há quase 10 
anos. Na ocasião, o Peixe su-
perou a Universidad de Chile 
por 2 a 0, no Pacaembu, no 
jogo de volta da Recopa Sul-
-Americana. Com o triunfo, 

o time paulista levantou o 
troféu do torneio.

Nesta quinta-feira, por-
tanto, o Alvinegro Praiano 
espera manter esse bom re-
trospecto. Com uma vitória, 
o Peixe assume a liderança 
do Grupo C da Copa Sul-
-Americana, que no momento 
é justamente ocupada pelo 
Unión La Calera.



Fotos: Reprodução
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Marcelo Rezende

Os fãs de animes têm muito o que comemorar 
esta semana. Estreia hoje nos cinemas de todo 
o país “Jujustu Kaisen 0”. O longa é baseado em 
Jujustu “Kaisen Volume 0”, uma pré-sequência 
que serviu de “piloto” para o mangá homônimo. 
A direção fica por conta de Sunghoo Park e tem 
no elenco Megumi Ogata, Kana Hanazawa e 
Mikako Komatsu.

Na trama, Yuuta Okkotsu está assombrado. 
Desde que sua amiga de infância Rika morreu 
em um acidente de trânsito, seu fantasma ficou 
preso com ele. Mas seu espírito não aparece 
como a doce menina que Yuuta conheceu. Em vez 
disso, ela se manifesta como uma entidade mons-
truosa e poderosa que o protege ferozmente.

Incapaz de controlar o comportamento 
violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir 
o derramamento de sangue que se segue à 
sua vingança brutal. Como resultado, quando 
apreendido por feiticeiros “Jujutsu” – os guar-
diões secretos do mundo, treinados para com-
bater forças como Rika –, Yuuta deseja ficar 
completamente isolado para que ninguém 
mais possa se machucar.

No entanto, seu apreensor, o mestre feiti-
ceiro Satoru Gojou, tem planos diferentes para 
ele: ele entrará na Escola de Ensino Médio 
Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para 
ajudar as pessoas.

Agora no primeiro ano da escola, Yuuta 
começa a aprender as artes do Jujutsu e a 
combater seres malignos. Ao lado de seus novos 
colegas de classe Maki Zen’in, um especialista 
em armas de Jujutsu; Toge Inumaki, um fei-
ticeiro que usa suas palavras como armas; e 
Panda, um urso panda aparentemente ambu-
lante e falante, Yuuta começa a encontrar seu 
lugar no mundo e, pela primeira vez, a se sentir 
confortável com suas habilidades. No entanto, 
conforme seu treinamento progride, Yuuta 
aprende que os perigos do mundo do Jujutsu 
vão muito além dos espíritos malignos.

Dublagem de peso
Tanto no original em japonês quanto na 

versão dublada em português, os espectadores 
estarão bem servidos com vozes empolgantes. 
Conforme o trailer divulgado pela Crunchyroll 
Brasil evidenciou, o trabalho do diretor Leonardo 
Santhos teve um resultado impressionante.

O elenco brasileiro conta com as participa-
ções de Pedro Alcântara como a voz de Yuuta 
Okkotsu, Carol Iecker como Rika Orimoto, 
Léo Rabelo como Satoru Gojou, Natali Pazete 
como Maki Zen’in, Erick Bougleux como Toge 
Inumaki e Eduardo Borgerth como Panda. Caso 
você, leitor, não conheça esses dubladores, 
sugerimos que faça uma busca on-line para 
compreender o potencial das vozes na versão 
em português.

Crítica especializada aprovou
O filme “Jujutsu Kaisen 0” já estreou nos 

cinemas do Japão e dos Estados Unidos e 
as primeiras impressões do longa já foram 
compartilhadas. Até o fechamento deste 
caderno, “Jujutsu Kaisen 0” conseguiu 98% 
de aprovação tanto dos críticos quanto do 
público no Rotten Tomatoes, ao passo que 
no IMDb alcançou a nota 8,0/10. 

Tim Cogshell, que apresenta o programa de 
rádio especializado em cinema “FilmWeek”, 
de Los Angeles, ressaltou a diversão, mas não 
gostou muito do roteiro. “Foi realmente muito 
divertido… Mas a narrativa real não faz muito 
sentido.” Já Randy Myers, do jornal “San Jose 

Mercury News”, aprovou o longa. “Animado 
com alegria diabólica e cheio de personagens 
profundos, ‘Jujutsu Kaisen 0’, é um ponto alto 
emocionante no anime.”

O crítico Simon Abrams, que escreve para 
o site TheWrap, também gostou do que viu. “A 
narrativa única de Yuuta pode ajudar os es-
pectadores não iniciados a entender o apelo da 
série. Há também algumas alusões e aparições 
de personagens, objetos e eventos do anime 
que provavelmente satisfarão apenas os fãs.”

Batendo recordes
Novas atualizações sobre o filme “Jujutsu 

Kaisen 0” revelaram que a obra arrecadou 13,5 
bilhões de ienes (cerca de US$ 105,3 milhões) 
desde sua estreia em 24 de dezembro. Até a 
publicação desta matéria, o filme alcançou o 
15º lugar de maior bilheteria no Japão de todos 
os tempos. O sucesso do filme é tão grande que 
ele ultrapassou as vendas de longas populares 
como “Frozen 2” e também conseguiu empatar 
com “ET”, “Armageddon” e “Harry Potter e o 
Prisioneiro de Azkaban”.

“Jujutsu Kaisen 0 – O Filme” estreia hoje nos 
cinemas do país e a classificação é de 14 anos.

Longa prólogo 
do anime 
homônimo 

estreia com 
boa avaliação 
da crítica e 

bate recordes 
no exterior

O Filme
Jujutsu Jujutsu Jujutsu Jujutsu 

Kaisen 0 Kaisen 0 Jujutsu 
Kaisen 0 Jujutsu Jujutsu 
Kaisen 0 Jujutsu 



Banda segue tendência que já ocorreu 
com o Kid Abelha, entre outros
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Corumbá recebe a Ginga 
Cia. de Dança no sábado

Fábio Assunção chega à ‘Desalma’  
e diz que não crê apenas no que vê

Artes cênicas

Música

Série

‘No Limite’ 
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Espetáculo celebra 35 anos do grupo e aborda a violência contra a mulher
A Ginga Cia. de Dança 

voltou a se apresentar há-
cerca de um mês, após mais 
de dois anos de paralisação. 
Agora chega a Corumbá com 
o “Silêncio Branco”, no sábado 
(30), às 19h, na Oficina de 
Dança. O espetáculo trata de 
um assunto tão difícil quanto 
urgente: a violência contra a 
mulher. Esta foi a escolha da 
Companhia para marcar os 
seus 35 anos de atividade.

Os desafios de representar 
com dança a violência contra 
a mulher pareciam enormes 
para Chico Neller, diretor e 
principal coreógrafo da Ginga 
Cia. de Dança, quando apre-
sentou a proposta para os 
bailarinos, mas, na prática, foi 
ainda maior.

Depois de mais de um ano de 
pesquisa, conversas com auto-
ridades, militantes dos direitos 
da mulher, estudos e ensaios, 
a companhia volta aos palcos 
com seu mais novo espetáculo. 
Já esteve em Campo Grande e 

em Dourados e agora com única 
apresentação em Corumbá.

Em cena, o máximo está 
sendo exigido do elenco que 
precisou de muita preparação, 
inclusive psicológica, para dar 
vida aos personagens que en-
carnam. Momentos tão plás-
ticos e tecnicamente lindos, 
dignos da mais importante 
companhia de dança do Es-
tado, uma das principais e mais 
longevas do Brasil, quanto bru-
talmente fortes.

Ana Carolina Brindarolli, 
Brendon Feitosa, Diógenes Pi-
vatto, Frantielly Icassatt, Maria 
Fernanda Figueiró, Patrícia 
Signoretti e Tanara Maciel en-
tregam o máximo de energia e 
força cênica em cerca de uma 
hora de espetáculo.

Segundo Chico Neller, 
todos, inclusive ele, tiveram 
de se colocar perante uma 
realidade muitas vezes masca-
rada que a sociedade prefere 
não ver, como um forte clarão 
tão intenso e presente que 

tudo cega. Por isso a escolha 
do nome: “Silêncio Branco”.

“Buscamos conversar com 
as vítimas, tentando entender 
as estruturas e é tudo tão ar-
raigado que ninguém se abre. 
Tudo é medo e vergonha. Senti 
o abismo da ignorância que a 
sociedade está mergulhada. 
As informações estão todas aí, 
consumimos tudo superficial-
mente como se não nos atin-
gisse. Este trabalho me fez ver 
o quanto todos estamos ativos 
nesta engrenagem de violência 
e seguimos escolhendo nos 
manter nessa ignorância”, de-
sabafa Neller.

Para Diógenes Antônio, um 
dos mais experientes baila-
rinos da companhia, colocar 
um homem violento em cena 
está sendo um dos maiores 
desafios de sua carreira, mas 
para ele a experiência é como 
uma dose de elixir. “A arte é 
curativa. Esperamos tocar o 
público e despertar, que seja, 
uma pequena uma transfor-

mação”, afirma.
A bailarina Patrícia Sig-

noretti foi uma das inspira-
ções para a montagem do es-
petáculo. A sua atuação em 
“Velado”, em parceria com 
Diógenes, despertou Chico 
Neller para o tema. “Todo o 
processo de montagem nos 
colocou diante deste horror. 
Mesmo como mulher a vio-
lência sempre me pareceu 
distante, a experiência cênica 
me mostrou que ela é uma teia 
e envolve tudo, um Silêncio 
Branco realmente. Estamos 
prontos para tocar o público”, 
provoca Patrícia.

SERVIÇO: As apresentações 
serão em Corumbá, na Oficina 
de Dança de Corumbá, que fica 
na Rua Antônio João, nº 90, no 
sábado (30), às 19h. A Ginga 
Cia. de Dança tem o apoio da 
UFMS (Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul), da Prefeitura 
Municipal de Corumbá, da Sucata 
Cultural e da Mercearia da Dança.

Marcelo Rezende

Ao lançar um novo single 
com a versão light da faixa 
“Quanto Tempo Demora Um 
Mês”, canção original lançada 
primeiramente no disco “Ao 
Vivo”, de 2005, o grupo Biquíni 
Cavadão decidiu que passará 
a se chamar apenas Biquíni. 

A redução do nome se dá 
por vários motivos e origens. 
No ano de 2000, quando o Bi-
quíni Cavadão, com a saída 
do baixista Sheik, virou um 
quarteto com Bruno Gouveia, 
Carlos Coelho, Alvaro Birita e 
Miguel Flores da Cunha, esta 
ideia já tinha sido aventada por 
Coelho, já que a nova formação 
também mudaria a sonoridade 
da banda que já existia. 

Bruno, entretanto, preferiu 
que o nome Biquíni sempre 
se destacasse em relação ao 
Cavadão, este último sempre 
diagramado nas capas em 

menor tamanho ou esmaecido. 
“Sempre seremos o Biquíni 
Cavadão, mas a decisão parte 
até de nosso público que grita 
apenas ‘Biquíni!’ nos shows 
que fazemos. Da mesma forma 
que essa abreviação natural já 
ocorreu com bandas como Kid 
Abelha e os Abóboras Selva-
gens (virando Kid Abelha), ou 
extraoficialmente com Para-
lamas, Engenheiros, entre ou-
tros, decidimos assumir apenas 
o primeiro nome, para facilitar. 
Até mesmo em nossas redes 
sociais, como Twitter e Insta-
gram, usamos apenas @biquini 
e www.biquini.com.br”, conta 
Bruno Gouveia. O próprio disco 
“Através dos Tempos”, lançado 
no ano passado, já dava a dica, 
ao excluir o segundo nome. 

Uma nova marca foi en-
comendada à Crama Design 
Estratégico. Ricardo Leite (que 
assinou mais de 90% das capas 
da banda) e Bruno Valentim 

aceitaram o desafio de criar 
um novo conceito para este 
Biquíni. Mantendo relação com 
ícones já conhecidos do público 
mas apontando para novos 
caminhos gráficos, a marca es-
treou discretamente no single 
de “Quando Eu Te Encontrar”, 
lançado em março. Agora, ela 
se firma na capa do novo single 
– uma nova gravação para 
“Quanto Tempo Demora Um 
Mês”.

Tais regravações, todas 
produzidas pelo produtor 
galês Paul Ralphes, fazem 
parte de um álbum específico 
da banda a ser lançado nos 
próximos meses, contendo 
faixas conhecidas e lados B da 
trajetória do grupo. A pegada 
mais light dá o tom destas 
músicas que estão entre as 
favoritas do público.

Ouça aqui “Quanto Tempo 
Demora Um Mês”: http://ada.lnk.
to/quantotempodemoraumes.

O cenário é de tirar o fôlego: 
praias paradisíacas, dunas, 
fauna e flora praticamente 
intocadas. Mas, apesar das 
lindas imagens, as belezas 
naturais são apenas um pano 
de fundo para os desafios sel-
vagens que os participantes 
do “No Limite” enfrentam ao 
longo das próximas semanas. 
A partir da terça-feira (3), Fer-
nando Fernandes comanda a 
estreia da nova temporada 
do reality, que chega em 2022 
ainda mais radical e cheia de 
novidades.     

São 24 participantes dis-
putando entre si o prêmio de 
R$ 500 mil – desta vez, todos 
anônimos. Divididos em duas 
tribos, os competidores pre-
cisam aprender a sobreviver 
com pouquíssimos recursos 
e a trabalhar em equipe, su-
perando as adversidades da 
convivência em grupo em um 
ambiente inóspito. 

As novidades da temporada   
Neste ano, Fernando Fer-

nandes assume o comando 
do “No Limite”. Reality show 
não é uma novidade na vida 
do atleta – ele teve uma parti-
cipação marcante na segunda 
edição do “BBB” – mas co-
mandar o “No Limite” é algo 
diferente, e especial, para 
um amante do mundo dos 
esportes, atleta profissional, 
tetracampeão de paracano-
agem e amante dos esportes 
outdoors. Na televisão, já 
apresentou o quadro “Sobre 
Rodas” no “Esporte Espe-
tacular” e também o “Além 
dos Limites”, no Canal OFF.  
Toda essa experiência inspira 
ainda mais o novo apresen-
tador, que fala com proprie-
dade sobre a nova aventura.  

“Eu sou o próprio ‘No Li-
mite’, é o meu estilo de vida. 
Sempre assisti ao programa 
e me imaginava participando, 
agora, ser o apresentador é a 
realização de um sonho. Este 
é ‘o’ projeto da minha carreira 
e estou feliz demais. Quero 
extrair o máximo de cada um 
dos competidores, que eles 

consigam superar seus pró-
prios limites”, conta Fernando.     

Outra grande novidade é 
um pedido dos fãs. Agora o 
reality ganha mais dias de 
exibição, às terças e quintas, 
depois de “Pantanal”. E aos 
domingos, após o “Fantás-
tico”, quando Ana Clara 
comanda o “A Eliminação”, 
onde os dois participantes 
eliminados da semana se en-
contram ao vivo para rever 
os principais momentos de 
suas trajetórias no reality. 
“Mais um ano trabalhando 
nesse programa e, dessa vez, 
com uma missão diferente. 
Fico feliz demais pela equipe 
confiar no meu trabalho. 
Estou curiosa para saber 
dos participantes. Em breve 
teremos mais novidades!”, 
entrega Ana.   

A dinâmica do jogo    
O cenário paradisíaco tem 

nome próprio no programa: 
Praia Dura. Assim que che-
garem, os competidores são 
divididos em duas tribos e 
encaram uma prova que de-
fine a escolha dos acampa-
mentos. Eles começam o jogo 
sem nada, somente com suas 
mochilas. Todo o restante 
deve ser conquistado: sacos 
de dormir, iniciador de fogo, 
lonas para proteger da chuva, 
entre outros itens básicos 
para sobreviverem isolados 
no meio da natureza.    

A cada programa, as tribos 
enfrentam duas provas: uma 

de privilégios, onde garantem 
alguns itens básicos para o 
acampamento, e outra de 
imunidade. Ao fim, o grupo 
que perder o segundo desafio 
encara o Portal de Eliminação 
e todos da equipe precisam 
votar em um dos seus para 
deixar a competição. O “No 
Limite” é um jogo que vai além 
da convivência. É preciso re-
sistência física e mental para 
chegar até a final.   

“Agora, temos um elenco 
maior e uma locação que 
não é fácil, uma região com 
mangue, praia, coqueiral, 
rio... numa hora está um sol 
maravilhoso e 20 minutos 
depois pode cair uma tem-
pestade”, conta LP Simo-
netti. Sobre os desafios desta 
edição, o diretor artístico re-
vela: “O projeto vai evoluindo 
e a gente não para de ter 
ideias. Criamos provas muito 
mais difíceis e um programa 
mais radical, com a convi-
vência ainda mais extrema. 
Temos uma dinâmica mais 
interessante e ainda mais 
difícil para eles”. 

Os participantes  
Depois de uma temporada 

somente com ex-BBBs, que 
marcou o retorno do “No 
Limite” em 2021, neste ano 
todos os participantes do rea-
lity são anônimos – por pouco 
tempo. O público conheceu os 
competidores desta edição na 
terça-feira (26), logo antes da 
final do “BBB 22”. 

Biquíni Cavadão passa a se 
chamar ‘Biquíni’ e lança single

Reality ganha mais dias 
de exibição, anônimos e 
tem novo apresentador

Nova temporada 
começa na próxima 

terça-feira com 
24 integrantes

“Não acredito que a vida 
seja só o que enxergamos.” A 
fala é do ator Fábio Assunção, 
50, que se junta ao elenco de 
“Desalma” (Globoplay) na se-
gunda temporada, que estreia 
nesta quinta (28). A sequência 
mostra os acontecimentos so-
brenaturais da cidade fictícia 
de Brígida e promete ser mais 
sombria e potente, agora que a 

trama será marcada pela volta 
dos mortos.

Nos novos episódios, As-
sunção interpreta Traian 
Troader, um bruxo centenário 
“condenado à vida”. 

Ele conta que não fez uma 
preparação específica para o 
papel por já ter uma relação 
aberta com o sobrenatural, 
embora estar em uma série 

de terror seja algo inédito 
em sua carreira. “Um perso-
nagem que carrega consigo 
uma magia ou sabedoria uni-
versal traz uma caracterís-
tica minha na relação com 
a vida.”

A primeira temporada da 
série “Desalma” está dispo-
nível também no streaming da 
Globoplay. (Folhapress)
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Autora pretende desmistificar situação de quem já ficou em isolamento

Dias de internação psiquiátrica 
resultam em livro de poesias

Arte que cura ‘BBB 22’

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, 
à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.
delasnievedaspet@gmail.com

Dante, que momento ingrato vivemos.
Triste e nefasto,
Que nem tu, no teu inferno vistes.
A macilenta figura que me fita
Que semblante modorrento!
Meu coração se recusa bater
Neste inferno sombrio que me toma
O teu, nem existe e o meu soa tão triste.
Só Van Gogh, em sua loucura,
Conseguiu imaginar toda a tristura
Que envolve o humano nesta terra
Do paraíso sonhado.

11/2/2022

Eu tenho carê ncia de amor.
ontem andando pelas ruas percebi.
que sou tã o dependente de amor,
a ponto de me amolecer as pernas.
bate em meu peito o gosto
de macaú ba da saudade,
daquelas tardes quentes de verã o,
onde os corpos se desgrudavam,
e ainda assim juntos estavam.
respiro o perfume
da maç ã  do teu rosto,
vermelho de urucum,
alucinó gena como o poder
que tem o rugido de onç a brava,
no meio do sertã o.
e o cantar de rio,
em gozos dentro de mim.
notei que tenho carê ncia de amor
na saudade do cheiro,
que seu olhar me namorava.
eu tenho carê ncia de amor.
porque tudo que me é  mais caro e raro,
o amor vale mais.

GOMEZ, Jander. O bicho que me falta. 
São Paulo: Ed. Penalux, 2021. p. 74-75.

Brinco porque gosto:
Ciranda
Faz-de-conta
& Cia
Tudo é poesia  
Piaget
Vigotsky
Wallon
E nesse jogo lúdico
Descubro o Outro que sou Eu
Brincando construindo a Ilusão
E a Fantasia se inscreve
No dia-a dia
Marcha- soldado cabeça de papel !
Se não virar Poeta
Vai preso no Quartel dos sentimentos e dos Sonhos!

Perdeu-se um poema pela manhã.
As palavras fremiam no cérebro do poeta.
Ele não teve tempo de copiá-lo.
Poetas deveriam só cuidar
das palavras e suas sementeiras.
Nos dias atuais,
Os poetas estão escondidos
em si mesmos.
Papéis - cartográficos,
Papéis - moedas,
Papéis - miséria.
Poesias destinadas ao esquecimento,
Fervilham em algumas manhãs,
Perdendo-se entre vapores
do asfalto.
Poetas não deveriam cuidar do trivial.
Assim eles se coisificam
Perdendo-se em labirintos virtuais.

Lá vem um trem
correndo vem,
fazendo curva,
jogando apito,
cheio de trem.
Eu vejo um trem.
Um outro trem.
Trem. Mais trem.
É trem que chega,
Trazendo gente
Cheia de trem.
Que tenho eu
Com esse trem
Que longe vem,
Se não me traz
Nenhum alguém?

Rapunzel tinha cabelos longos,
Finos como ouro fiado
Mergulhado em mel.
Rapunzel fazia tranças,
Ia tramando
Com as mãos
As madeixas delicadas
Que serviam de escada
Para o céu.
Rapunzel enredava
Algo que saía de si;
Sua cabeça
Era um tear;
Na torre solitária
Ligava-se por fios a um mundo
Diferente do seu.
Trigais ao vento
De pura intriga
Os cabelos de Rapunzel.

Tem a palmeira na esbeltes  do porte
toda a ufania, a majestade e a pompa
dos paços imperiais.
A embalar-se no cimo sobranceiro,
beijando o puro azul que lúcido se arqueia,
ao sol se of’rece desnastrando a coma.
É de se ouvir então o doce epitalâmio
dos módulos sabiás!    
Entre as que vejo embelezando a praça,
em colunatas circulares
ou perfiladas sobre as avenidas,
velha ruína se mantém de pé.
Não mais tem, a flutuar, a verde cabeleira,
e o busto ereto os vendavais afronta
sustido ainda nas raízes mortas!

Lá adiante um pé de bocaiúva
junta seu cacho baixinho com guavira.
E onde céu tem precedência,
água branca de mata arroja ímpeto
e desce como assobio de saci.
Maritaca sossobra de asa e grito
como criança mijada.
Tudo combina de cor e entre-cor
graça e abandono de mato
como beleza bondade e mistério
de mulher apaixonada.
Zoró de tudo, vento brinca
de esconde-esconde com século
No aroma dos longes,
criatura-homem se apequena.
Não sabe se ser de bem com coisa feita.
E sofre com dor-de-mágoa quando pasma.

Os trilhos velhos estão sendo trocados
por trilhos novos.
E os bondes enfileirados
andam devagar.
Os passageiros estão inquietos.
Alguns não se conformam
e descem apressados, praguejando
Outros procuram distração
nas entrelinhas dos jornais.
Meus olhos grudaram nos gestos fortes
dos homens feios,
e eu, intimamente, justifico,
achei natural o atraso dos bondes
e a troca dos trilhos velhos...

Inferno de Dante

XIX

Jogo da Vida Outros Tempos

TremRapunzel

Palmeira
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Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve DaspetDelasnieve Daspet

Méri Oliveira

Há uma máxima que diz 
que a dor resulta sempre nos 
melhores poemas e nas mais 
belas canções de amor. É o 
que se pode ver em “Jardim 
Secreto”, novo livro de Maria 
Gorete de Moura, que será 
lançado hoje, às 15h, na Bi-
blioteca Municipal Anna Luiza 
Prado Bastos, no Horto Flo-
restal.

Maria Gorete é uma ar-
tista plural, sendo membro 
da UBE-MS (União Brasileira 
de Escritores) desde 1987, e 
tendo passagens por teatro, 
música, quadrinhos, além de 
ser pintora e editora de fotos. 
Participou de eventos como o 
Festival Sul-Mato-Grossense 
da Canção, as Bienais Inter-
nacionais do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, e, ainda, repre-
sentou Mato Grosso do Sul no 
programa “Viola Minha Viola”, 
com o projeto “O Pantanal no 
Universo das Letras”.

Natural do Estado do Rio 
Grande do Norte, a escritora 
radicou-se em Mato Grosso 
do Sul e escreveu parte dos 
poemas que compõem seu livro 
durante uma internação psi-
quiátrica, onde precisou en-
frentar o isolamento adotado 
nesse tipo de tratamento tendo 
como companhia apenas um 
caderno e uma caneta.

Nesta obra, Maria Gorete 
traz um trabalho bastante 
sensível, que é resultado do 
período em que esteve inter-
nada para tratamento psiqui-
átrico ou, como ela mesma 
diz, “quando se viu sob gri-

Manuela Ferraro
Folhapress

Com 68,96% dos votos, 
Arthur Aguiar venceu o “Big 
Brother Brasil 22” (Globo) 
e levou o prêmio de R$ 1,5 
milhão. Numa final inédita, 
apenas com homens e mem-
bros do grupo Camarote, 
ele desbancou Paulo André 
e Douglas Silva, que rece-
beram 29,91% e 1,13% dos 
votos, respectivamente.

Carioca, famoso por atuar 
em Malhação (Globo) e na 
versão brasileira de Rebelde 
(Record), Arthur entrou atra-
sado na casa por causa de 
um diagnóstico de COVID-19, 
assim como as participantes 
Jade e Lina.

Pesavam contra ele polê-
micas de fora da casa. Em 
junho de 2020, a mulher de 
Aguiar, Maíra Cardi veio a 
público para dizer que vivia 
uma relação abusiva e tóxica 
com o ator. Aguiar admitiu 
traições, mas negou que 
fosse abusivo com a mulher. 
Apesar do término contur-
bado, eles anunciaram em 
outubro do ano passado que 
haviam reatado.

Foi Cardi quem rendeu ao 
ator o apelido de “pão” no “BBB 

21”. Também ex-BBB e influen-
ciadora fitness, ela reclamou 
nas redes sociais do excesso 
de carboidrato que o marido 
ingeria no reality. A queixa 
se transformou em piadas e 
memes nas redes sociais.

Também marcou sua 
trajetória a rivalidade com 
Jade, que de aliada se trans-
formou em rival. A influen-
ciadora indicou o ator ao Pa-
redão nas duas vezes em que 
foi líder e também quando 
atendeu ao Big Fone. 

Ela acabou eliminada na 
segunda maior berlinda da 
história do “BBB” em nú-
mero de votos. Arthur foi sete 
vezes emparedado e venceu o 
Paredão falso da edição. 

No confinamento do 
Quarto Secreto, ele assistiu 
a conversas dos colegas, o 
que estremeceu ainda mais 
a relação complicada que 
mantinha com os brothers 
do Quarto Grunge, desde que 
entrou na casa. 

Durante o último epi-
sódio, a casa contou com 
os shows de Paulo Ricardo, 
Xamã, Matheus e Kauan, 
Jão e Léo Santana. Ainda se 
apresentaram as ex-sisters 
Naiara Azevedo, Linn da 
Quebrada e Maria.

A escritora Maria Gorete 
de Moura também atuou 
em teatro, quadrinhos, 
além de ser pintora

Divulgação
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lhões sentimentais”.
Nessa mesma época, a au-

tora passou a observar pela 
janela seus companheiros de 
internação, prestando atenção 
em tudo. “Para mim, eles eram 
folhas soltas e uma caneta. 
Escrevi nos momentos não 
agradáveis, podendo saber da 

grande importância dos laços, 
que quase tiraram minha liber-
dade. Deles, fiz poemas, refle-
tindo meu verdadeiro estado 
de espírito”, detalha Maria.

Para a escritora, todo in-
divíduo tem certa suscetibili-
dade a experimentar situações 
ruins, mas, mesmo assim, é 

passível de mudanças, e esta 
é a ideia que ela tenta trans-
mitir com o novo livro. “A im-
portância que este livro teve 
para mim foi descobrir que 
pessoas com patologias simi-
lares à minha poderão dizer a 
si mesmos e ao mundo inteiro: 
eu sou capaz”, pontua.

“Jardim Secreto” traz em 
suas páginas momentos sim-
ples de observação, pedidos 
sinceros do íntimo da autora 
e detalhes poéticos da vida 
de quem luta para se restabe-
lecer na mente e no coração, 
detalhes que os leitores en-
contrarão, de forma a poder 
contemplar e refletir sobre as 
nuanças de delicadezas tradu-
zidas em poemas nascidos de 
momentos difíceis.

“Jardim Secreto” é o se-
gundo livro de Maria Gorete 
lançado pela editora Vida 
Produções, uma editora sul-
-mato-grossense, que há 13 
anos lança os livros de lite-
ratura infantojuvenil da es-
critora Mara Calvis, com 25 
títulos publicados. Desde o 
ano passado, abriu as portas 
para todos os escritores que 
desejam concretizar o sonho 
de publicar sua obra.

SERVIÇO: O lançamento de 
“Jardim Secreto” será feito neste 
28 de abril, às 15h, na Biblioteca 
Municipal Anna Luiza Prado 
Bastos, que fica no Horto Florestal. 
O evento é aberto ao público. O 
livro estará à venda durante o 
lançamento, mas também pode 
ser adquirido pelo telefone (67) 
99227-5169.

Arthur Aguiar vence com 
68,96% dos votos e leva 
prêmio de R$ 1,5 milhão



Ator que chegou à TV aos 46 anos e construiu uma carreira sólida e de sucesso em menos de uma década, 
Domingos Montagner (1962-2016) atuou em diferentes atividades antes de tornar-se famoso: foi atendente 
de bar, assistente de almoxarifado, jogador de handebol, professor de Educação Física, cenógrafo, trapezista 
e palhaço. Morto aos 54 anos na época em que gravava a novela “Velho Chico” (2016), o artista tem agora 
sua trajetória contada pelo jornalista Oswaldo Carvalho na biografia “Domingos Montagner – O Espetáculo 
Não Para” (Editora Máquina de Livros), que será lançado terça-feira, dia 3 de maio, às 19h, na Livraria da 
Travessa do Shopping Leblon. A coluna publica, em primeira mão, trechos do livro, que traz mais de 150 fotos 
do artista, além de entrevistas com mais de 80 parentes, amigos, e artistas que conviveram com o ator, como 
Antonio Fagundes, Lilia Cabral, Ingrid Guimarães, Cauã Raymond, Gabriel Leone, e Camila Pitanga. Numa 
das passagens, a publicação relembra “Cordel Encantado” (2011), primeira novela do ator. “As gravações 
eram dignas dos filmes de ação de Hollywood. A mula que Domingos montava o derrubou longe e ele só não 
se machucou porque aprendera a cair em pé no circo. Mais tarde, teve ferimentos leves com seu figurino, um 
pesado gibão de couro cravejado de adornos em metal, numa cena de luta.”

Biografia de Domingos Montagner revela que o ator estava 
cansado dos papéis de galã e queria dar guinada na carreira
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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 27/04

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

Áries, meu consagrado, os astros enviam energias 
poderosíssimas nas suas finanças e você tem tudo pra 
nadar na fortuna! Aleluia, arrepiei! Não devem faltar ideias 
criativas no emprego ou para empreender e aí o seu 
esforço mental tende a se transformar em bolso cheio. 
Carreira relacionada com escrita, publicidade, meios de 
comunicação, transporte e comércio está estimulada. 

Tudo indica que sua curiosidade estará acesa e você 
irá esbanjar ideias criativas. De quebra, você conta 
com habilidade para expressar seus pensamentos 
e convencer os outros sobre os seus pontos de 
vista. Nos estudos, sobretudo de faculdade, deve ter 
facilidade para assimilar os assuntos, aprender e 
alcançar conquistas importantes. Taca-le pau, Touro!

Se depender do céu, o dia começa com alterações 
muito positivas. Sua mente deve borbulhar de 
curiosidade, pensamentos profundos e ideias criativas, 
meninos e meninas de Gêmeos. Mas você tende a 
se expressar com mais cautela, discrição. A carreira 
está favorecida, sobretudo se atua com pesquisa, 
psicologia, negociação e investigação.

Quintou com as vibrações maravilhosas dos céus, 
Câncer, meu cristalzinho. Tudo indica que suas relações 
pessoais e profissionais irão passar por transformações, 
tornando-se mais profundas e interessantes. Com ideias 
criativas e soluções engenhosas, você tende a brilhar em 
reuniões e contatos com colegas ou chefes. Atividades 
com os amigos devem trazer segurança e conforto.

Leão, meu rei, tudo indica que o seu signo irá esbanjar 
criatividade, esperteza e uma mente mais organizada. 
Aí deve ser fácil pensar em soluções criativas para os 
perrengues e ter boas ideias no serviço. Há grandes 
chances de subir de cargo, mudar para uma carreira 
mais promissora ou até mesmo iniciar um negócio e 
virar patroinha/patroinho.

Sua imaginação tem tudo pra correr livre e originar ideias 
criativas, Virgem. Pra ficar ainda mais maravigold, seu signo 
conta com eloquência, capacidade de falar e convencer 
os outros. Deve ter facilidade para transmitir seus 
conhecimentos também – se trabalha com ensino, pode se 
destacar. Há grandes possibilidades de ganhar uma bolsa 
de estudos num curso de graduação ou especialização.

Se vinha alimentando o desejo por mudanças, pode 
comemorar. É que o dia começa com possibilidade de 
transformações sensacionais, sobretudo no trabalho e 
em família. Tudo indica que sua mente estará criativa e 
estratégica, e aí tende a guardar seus planos em segredo. 
Emprego ligado à pesquisa, ciência, seguro, impostos, 
finanças ou ocultismo está em alta. 

Quintou com os bons ventos dos astros em suas relações 
profissionais e pessoais. Tudo indica que seu poder 
mental e talento com as palavras estarão nas alturas, aí 
deve ser fácil vender seu peixe e convencer as pessoas 
sobre suas ideias. Há sinal de associações vantajosas. 
Área ligada a vendas ou relações públicas em alta. 
Energia favorável pra estudar e resolver mistérios. 

Com a mente funcionando a todo vapor, há chance de 
ter ideias geniais no trabalho e transformar pequenos 
valores em grandes somas de dinheiro. As áreas ligadas 
à comunicação, secretariado, química, nutrição, comércio, 
educação ou advocacia estão com tudo! Na saúde, você 
tende a pesquisar e encontrar técnicas eficientes pra 
conquistar bem-estar e saúde.

Se depender dos astros, há grandes chances de assumir 
o leme do seu destino e mudar suas condições de vida, 
Capricórnio. É que a sua criatividade mental tem tudo 
pra bombar e favorecer o trabalho, sobretudo se atua em 
área ligada ao ensino, propaganda, design ou escrita.
Pra ficar ainda melhor, seu signo conta com curiosidade 
e facilidade pra aprender coisas novas.

Aquário, meu consagrado, acontecimentos importantes 
podem rolar logo de manhã e tudo indica que você terá 
facilidade pra perceber os reais motivos dos outros. Sua 
mente tende a se mostrar visionária e favorecer o trabalho, 
sobretudo se faz home office, atua num negócio familiar ou 
tem um empreendimento no lar. Deve ter uma experiência 
enriquecedora se usar a energias positiva dos astros.

Alô, alô, Peixes! Quintou com facilidade para se 
comunicar, grandes ideias e planos transformadores. Tudo 
indica que atrairá pessoas de tudo quanto é jeito e irá se 
aprofundar em suas relações, buscando crescimento.
Fazer mudanças em seus contatos e amizades também 
pode te ajudar a evoluir. Com a curiosidade em alta, os 
estudos ficam favorecidos e você tende a aprender muito.

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

Neném percebe o olhar triste de Tigrão, quando 
Tina o apresenta para Gabriel. Joana discute com 
Guilherme. Celina implica com Flávia. Rose fala 
com Neném. Daniel conversa com Joana sobre as 
atitudes de Guilherme. Paula tem uma ideia para 
um novo produto da Terrare. Roni pensa em um 
lugar para lavar o dinheiro das máquinas caça-
-níqueis. Rose liga para Neném. Daniel demonstra 
sua preocupação com o filho para Celina. Flávia 
comenta com Guilherme que Neném precisa saber 
que é pai de Tigrão. Guilherme pede para Flávia 
não revelar a verdade para Tigrão.

Mel e Maysa descarregam toda a raiva acu-
mulada. Maysa, exasperada, garante que não 
se interessa mais pela filha. Yvete inventa uma 
história para consolá-la. Mel sai de casa com 
raiva. Said tenta beijar Jade, mas ela coloca a 
espada entre eles para lembrar que não são ca-
sados. Abdul avisa Zuleika que está indo visitar 
Mohamed. Ele pede que Latiffa faça alguma coisa 
para livrá-lo da noiva. Karla volta para a casa 
com a criança. Odete vibra com a notícia e a foto 
no jornal. Deusa, Edvaldo e Leo chegam na festa. 
Lucas se incomoda com os olhares de todos. 

Arminda conta para Inácio sobre a chan-
tagem de Mariana. Joaquim afirma que voltará 
com Isadora. Violeta exige que Mércia e Natan 
saiam de sua fazenda. Iolanda fala sobre o 
pai de seu filho para Isadora e Joaquim fica 
animado. Arminda assume seu lugar na rádio. 
Mariana beija Inácio. Emília descobre que foi 
enganada por Enrico. Violeta termina com Eu-
gênio. Heloísa descobre o segredo de Leônidas. 
Chega o dia da estreia do espetáculo do teatro 
de revista. Eugênio chega ao cassino com Úrsula 
e se mantém afastado de Violeta. 

Kiki combina com Dalva um plano para des-
mascarar Dinorá. Bianca quer fazer o vestido 
com Dalva. Catarina arma um plano com Joana. 
Berenice aceita o dinheiro oferecido por Marcela 
para que ela conte todos os passos de Joana. 
Catarina alerta Joana sobre Berenice. Cornélio 
se queixa e Dalva sugere que ele dê um belo 
colar de brilhantes para Dinorá. Januário não 
deixa Batista beijar Marcela. Berenice se assusta 
quando Joana conta que deu as crianças para 
um casal rico adotar. Dinorá fica deslumbrada 
com o colar e deixa Cornélio dormir no tapete.

Vitor leva café da manhã na cama para Es-
tefânia e diz o quanto está feliz com essa nova 
fase da família. Estefânia fala para o marido 
que quer apenas paz com Cassandra neste 
momento. A adolescente revela que ficou triste 
ao saber que ela estava grávida, pois quando 
o bebe nascer Vitor não vai querer saber mais 
dela. Estefânia diz que os quatro serão uma 
família completa e Cassandra vai realizar o 
sonho dela. A adolescente pede perdão por 
tudo o que fez, diz que irá se esforçar e que 
marcou uma psicóloga. 

José Leôncio quer conversar com Tibério. 
Guta se abre com Jove. Tibério vai embora com 
José Leôncio, e Muda reage contrariada. José 
Leôncio questiona Jove sobre o Velho do Rio. 
Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. 
Jove provoca José Leôncio. Mariana se preo-
cupa com as finanças da família. O Velho do Rio 
pergunta por Jove para Juma. Jove discute com 
José Leôncio. O Velho do Rio repreende Juma 
por ter mandado Jove embora. Tibério ques-
tiona Muda sobre sua presença na tapera de 
Juma. Juma não deixa Jove tirar uma foto sua. 

Apresentador da nova temporada de ‘No Limite’, 
Fernando Fernandes estreia programa no Canal OFF

Apresentador da nova temporada de “No Limite”, no ar a partir da próxima terça-
feira, dia 3 de maio, na Globo, Fernando Fernandes estreia hoje, às 21h, o programa 
“Caminhos do Vento”, no Canal OFF. Em quatro episódios, a série traz o paratleta 
praticando kitesurfe. Ao longo da atração, ele ainda se encontra com amigos que falam 
sobre os aprendizados que tiveram com o esporte. O primeiro episódio começa no Ceará. 
Fernando conversa com o tetracampeão mundial Carlos Mário, o “Bebê”. “Minha vida foi 
transformada pelo vento. Meu mundo é o mundo da coragem”, comenta o ex-BBB.
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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 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 Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

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

 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 

 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 

 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  

 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 

 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 

 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 

 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 

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  

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

 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  

 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 - 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 

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

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

 ALUGUEL DE SALÃO   
 Aluga-se salão comercial 
de 300m²  com ampla área 
de estacionamento lateral 
ou depósito. Em Sidrolân-
dia saída Quebra-coco. 
Informações Cel 67 99669-
9174 e 98401-4127 

 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 

 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 

 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 

 SANTO AMARO 
 Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, 
Área De Serviço, Quintal 
E Amplo Estacionamento 
Para Carros. 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 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha, 
área de serviço, banheiro 
de serviço, garagem (uma 
coberta e uma sem co-
bertura). Casa fundo: sala, 
dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de 
serviço, varanda. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131     
    

 COOPHAMAT 
 Ac:156,69m² / 
At:266,60m². Casa Em Ex-
celente 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  

 JARDIM DAS MACAÚ-
BAS 160MIL 

 Casa boa em terreno de 
12x30m, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro azulejo 
até teto, portas e janelas 
Blindex; piso cerâmica; 
forro em gesso; 4 vent.teto; 
2 varandas, garagem cob.3 
carros; lavanderia e galpão 
com quarto extra; amplo 
jardim, boa estrutura na re-
gião, 10km do centro. Dis-
ponível para venda aluguel 
ou permuta. Ótima oportu-
nidade. Falar com Mariana 
67.98101.0394/3388-
0990 

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

 SANTO AMARO - 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 Carros. Casa 2: Am-
plo Quintal, Varanda, Sala 
De Estar, Dois Quartos, 
Cozinha, Área De Serviço 
E Garagem.  LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

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

 VENDE-SE CASA NO JD. 
LEBLON 

 Casa com dois quartos, 
sala, cozinha, wc, varanda, 
área de serviço, 1 cômodo 
com cozinha e quarto com 
banheiro. Terreno: 13,62x 
30,65=417,45 mts². Casa 
precisa de reforma. Tratar 
nos telefones (67) 99807-
6985 Mauro/ (67) 99274-
8846 Alice  

 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 

 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 

 SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS 

 Excelente imóvel para in-

vestimento. duas casas 

construídas no mesmo ter-

reno (at: 364,50m²), com 

entradas totalmente indivi-

dualizadas. cada casa pos-

sui um quarto, sala/cozinha, 

banheiro social, área de 

serviço, varanda/garagem 

e amplo quintal. uma das 

casas encontra-se alugada  

(com renda de aluguel).LO-

RIDANI MARTINS – CRECI 

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 

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

 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. 

 VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ 

 Uma área de 45x60 (cada 
lote 15x45) com escritura 
e IPTU pago. Valor R$ 100 
mil. Aceito carro no negócio  
F: 98174-1862. 

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

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

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

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

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

AGILE LTZ 1.4
Agile Ltz 1.4 Ano 
2009/2010  Bege-Comple-
to C.O.M Veiculos-Av.Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686

CORSA CLASSIC 1.0 
Corsa Classic 1.0 Ano 
2008 Prata-Basico C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,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

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

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 HD WK CE E 
2019 2020

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

ARGO 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

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

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

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

GRAN SIENA SUBLIME 
2017

Vendo Gran Siena essen-
ce Sublime 1.6 completo. 
Mais informações. ligação 
e WhatsApp (67) 99194-
6969 Leonardo

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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

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 

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 

RANGER CD XLS 2.2
Ranger Cd Xls 2.2 Tb 
Diesel 4x4 -Ano 2014 
-Prata-Completa  C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686

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

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.0L 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

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

 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

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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 

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

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 

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 Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686

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 

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. 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 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. 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 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.
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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 Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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 

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

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
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

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

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, 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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 

BRANCO 75155 OOL2424 

Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983 

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 

16V 4P 2014 2014 VERME-

LHO 97464 JCW1986 Flex   

TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 

16V HI-FLEX MEC. 2013 

2014 BRANCO 113765 

NSC4749 Flex TECA AUTO-

MÓVEIS R. Treze de Maio, 

3843 - Centro, Campo 

Grande – MS FONE 3321-

4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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 STEPWAY 
EXP. 

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

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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 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 

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

COROLLA 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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

FIT 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

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 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

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

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

HB20 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

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 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

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. 

JÔ FAXINEIRA
Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, marque já seu or-
çamento . (67)991922494 
c/ Jô

CASA DO FORRO 
BRASIL

Instalação de forro Pvc, 
divisórias, Pvc madeirado, 
porta sanfonada. Fazemos 
colocação acima de 15 
metros. Orçamento sem 
compromisso Rua: Coronel 
Zelito, 591 Jardim José Pe-
reira Telefones: (67) 3362-
1862/ (67) 99103-5708/ 
(67) 98173-3330

SERRALHERIA ESTRU-
TURAL PRESTADORA 

DE SERVIÇOS
Trabalhamos com fabrica-
ção e manutenção. Atende-
mos em todo Estado/ MS, 
a número 1 em avaliações 
Google. Av: Alberto Araújo 
de Arruda, 850 Campo 
Grande/ MS . Ligação e 
WhatsApp (67) 99324-
4437 Gerson

MARCENARIA BIANCA
Trabalhamos com móveis 
planejados, estamos com 
ótimas promoções de cozi-
nha planejada e quarto em 
MDF branco, R$ 800,00 o 
metro. Ligue ou nos chame 
no WhatsApp para fazer 
seu orçamento. Ligação 
e WhatsApp (67) 99215-
8773 Ramão

EMPREITAS JOSÉ 
PINHEIRO CERQUEIRO

Trabalho com todos os 
serviços de madeira, cerca, 
mangueiro, retiro postes 
em geral, não trabalho na 
diária, apenas empreita. 
Tenho experiências Ligação 
e WhatsApp (67) 99973-
5925

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 

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

DM CENTRO AUTO-
MOTIVO

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

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

CONSTRUTORA LUCOLL
Reformas em Geral, Elé-
trica, Hidráulica, Madei-
ramento,Telhado, Pintura, 
Piso, Ajustes Técnicos, 
WhatsApp: (67) 99264-
4984 Lucas Silva  

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas metá-
licas. JCS Serralheria & ca-
lhas fideliza seus Clientes 
com mão de obra qualifi-
cada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

SOUZA CONCERTINAS
Trabalhamos com concer-
tinas galvanizado material 
que não enferruja, câme-
ras de segurança, cerca 
elétrica, trava elétrica entre 
outros serviços. Acima de 
R$ 600,00 parcelamos em 
até 12x sem juros.  Ligação 
e WhatsApp (67) 99107-
6886

PRECISANDO LAVAR 
SEU SOFÁ?

A WM limpeza a seco conta 
com pessoas qualificadas 
para; limpar seu sofá, col-
chão, tapetes e banco de 
carro, deixando livres de 
poeira e bactérias. Ligue 
e faça seu orçamento Li-
gação e WhatsApp (67) 
98454-0085 Will 

PINTOR
Trabalho com pinturas em 
geral residencial e comer-
cial, pinturas em ferragens, 
pintura do bruto ao acaba-
mento fino. Entre em con-
tato e faça seu orçamento. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99338-6727 Rogério 

PACHECO PINTURAS
Deixe sua residência com 
estilo e glamour, faça hoje 
mesmo seu orçamento. 
Atendemos todo Estado/ 
MS. Ligação e WhatsApp 
(67) 98412-5847 Leandro

FERREIRA PINTURAS 
EM GERAL

Trabalho com pinturas em 
grafiato, texturas, granelli, 
massa corrida, pinturas em 
ferragens como portões, 
janelas e portas. Entre em 
contato e faça seu orça-
mento Ligação e WhatsApp 
(67) 99224-0478 Derlei

AUTO ELÉTRICA CAM-
PESTRE

Trabalhamos com conser-
tos de motores de partida, 
alternadores e instalações 
elétricas. Ficamos na Ave-
nida Campestre, 107 Con-
junto Aero Rancho Ligação 
e WhatsApp (67) 98201-
2959

CENTRO AUTOMOTIVO 
DO BAIXINHO

Trabalhamos com micro re-
toque, polimento cristaliza-
do, lanternagem, polimento 
de faróis, restauração de 
para-choque e pinturas em 
geral. Ligação e WhatsApp 
(67) 98418-7043/ (67) 
99196-6193 

FUNDAÇÃO RENOVO  S 
PERFURATRIZ & BATE 

ESTACA
Garanta a construção mais 
sólida e resistente com a 
perfuração com perfuratriz 
e fundações bate-estaca 
para casas, sobrados e 
muros. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99131-1128 (67) 
99234-4931

 ROGER PINTURAS
Pintura estilo barroco em 
imagens, sacras ou de um-
banda (Orixás, Caboclos, 
Pretos Velhos). Interes-
sados entrar em contato: 
WhatsApp: (67)98162-
2451 Roger Simões

VIDRAÇARIA  ARAÚJO
Trabalhamos com vidros, 
box e espelhos. Orçamento 
sem compromisso. Fica-
mos na Rua: Patrocínio, 
210 Jardim Centro-Oeste. 
Ligação e WhatsApp (67) 
3397-2211 / (67) 99127-
8359

JARDINAGEM SOARES
Trabalhamos com cor-
tes de grama, limpeza de 
terrenos leve e pesada, 
Atendemos em toda Cam-
po Grande. Monte Castelo, 
Autonomista, Coronel Anto-
nino, Margarida, Estrela do 
Sul etc. Qualidade que cabe 
em seu Bolso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99274-
5171 Soares

AZULZINHO AUTO 
FOSSAS

Oferecemos serviços esgo-
tamento de fossas séptica, 
desentupimento de redes 
de esgoto em geral e lim-
peza de caixas de gordura. 
Telefones para Contato (67) 
3355-7039/ (67) 99268-
0631/ (67) 99915-4659

HENRIQUE AZULEJISTA
Tenho todas as ferramentas 
necessárias para executar 
um ótimo trabalho, atendo 
todos os bairros de Campo 
Grande/ MS. Orçamento 
sem compromisso Ligue 
ou chame no WhatsApp 
(67) 99141-6046

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 

CORRÊA PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
em geral. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99201-
2356 Eduardo

RPL JARDINAGEM
Trabalho com cortes de 
grama e limpeza de terre-
nos. Atendo toda a Cidade 
de Campo Grande/ MS. 
Aceito Pix, para mais in-
formações de orçamento 
entre em contato, Serviço 
de qualidade e Confiança. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99337-5146 / (67) 99199-
6782 

GESSO & CIA
Trabalhamos com monta-
gem de forros e divisórias 
de gesso, acartonado, 
Steel frame, molduras e pe-
quenos reparos em geral. 
Ligação e WhatsApp (67) 
3201-0100/ (67) 98472-
4023 

FORROS PVC INSTA-
LAÇÃO

Trabalhamos com forro 
PVC de primeira linha insta-
lado com 2 anos de garan-
tia. Parcelamos em até 12x 
no cartão. Ligue ou nos 
chame no WhatsApp e faça 
seu orçamento. Ligação e 
WhatsApp . (67) 99224-
6552 Gleison 

SERRALHERIA REIS
Fabricamos portas, por-
tões, estruturas metálicas, 
grades de proteção e servi-
ços de serralheria em geral. 
Entre em contato e faça seu 
orçamento Ligação e What-
sApp (67) 98433-9887 

VS STUDIO HAIR 
GA GISLAINE AGUIAR, 
UNHAS E SOBRANCE-
LHAS. Local de atendi-
mento na Rua:  Padre 
Musa Tuma, 1386 – Jardim 
Itamaracá. Para mais infor-
mações entrar em contato. 
Fone: (67) 98104-4424.  

CHAVES MASSAGISTA 
FINS ESTÉTICOS

Relaxante, Drenagem lin-
fática, modeladora, com 
Bambu e com Pantalas. 
R$ 40,00 (50 minutos), R$ 
120,00 (1 hora e 50 minu-
tos). Atendimento a partir 
das 18:00 horas em seu 
domicílio. Ligação e What-
sApp  (67) 98163-6667 

MIL TELAS ROMANAS 
DOAÇÃO

Doação de telas usadas , 
precisa retirar no local. F: 
99958-0773.

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   

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

DOAR FAZ BEM
Precisamos de roupas, 
sapatos etc… temos um 
ponto de coleta próximo ao 
Presidio no Bairro Jardim 
Noroeste. Informações no 
WhatsApp (67) 98442-
9829 Juliano

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 


