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Só em 2022 foram 65 
processos de compras 
abertos que fracassaram, 
uma realidade a ser 
enfrentada na 
pós-pandemia

Licitações desertas fazem atrasar ainda mais 
a compra de medicamentos à população

A Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pú-
blica) teve 65 licitações 
para compra de medica-
mentos e insumos que 
deram desertas por conta 
da pandemia da COVID-
19, ou seja, nenhuma 
empresa se mostrou in-
teressada em realizar a 
venda dos medicamentos. 
Segundo a pasta, alguns 

desses certames foram 
abertos no ano passado, 
mas os trâmites pas-
saram para este ano. 
“Em tese seriam adqui-
ridos para 2022”, dizia 
trecho da nota. 

Na lista dos processos 
fracassados estão os 
seguintes medicamentos: 
broncodilatadores, anti-
-inflamatórios, fármaco 

para esquizofrenia, vi-
taminas, insulina e até 
preservativos. De acordo 
com o titular da pasta, 
José Mauro Filho, dois 
motivos têm influenciado 
no fracasso dos certames: 
falta de matérias-primas 
que são importadas e os 
altos custos cobrados na 
comercialização de tais 
medicamentos.  Página A7
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DANTE LIZANDRA

O colunista 
Dante Filho faz 
uma análise do 
resultado das pesquisas na 
sucessão estadual de MS. 
Além disso traça comentários 
sobre os concorrentes ao 
pleito em outubro. Página A3

Durante o ano 
de 2021, a quem 
teve um recolhimento 
maior do que deveria, a Receita 
faz o ajuste de valores e devolve 
ao contribuinte o que ele recolheu 
a mais. Daí o nome da Declaração 
de Ajuste Anual. Página B1

Pesquisas 
eleitorais

IRPF 2022: 
restituição

Esta é uma das heranças 
malditas da COVID-19. 
Muitos desses processos 
fracassaram porque falta 
insumo para a produção
Flávio Britto, secretário estadual de Saúde

UBSF do Santa Emília será entregue em 60 dias
A UBSF (Unidade Bá-

sica de Saúde da Família) 
do bairro Santa Emília 
deve ser inaugurada em 
60 dias. A informação foi 
divulgada pelo secretário 
municipal de Saúde, José 
Mauro Filho, junto com 
a prefeita Adriane Lopes 
(Patriotas), durante vi-

sita ao canteiro de obras 
ontem (9). A população 
da região aguarda pela 
unidade há mais de 30 
anos. Tudo isso porque a 
unidade teve a obra ini-
ciada em 2015, mas foi pa-
ralisada no ano seguinte 
por entraves burocráticos, 
com aproximadamente 

45% da sua parte física 
executada. A Prefeitura de 
Campo Grande contratou 
a empresa para a con-
clusão da unidade, com in-
vestimento previsto de R$ 
1.325.837,99. A obra foi re-
tomada no ano passado e, 
por fim, deve ser entregue  
à população.  Página A7

Angélica terá 4 
postulantes para 
prefeito domingo

Diesel sobe 
R$ 0,40 nas 

distribuidoras

Prefeitura 
arrecada R$ 28 

milhões com Refis
Página A3

Nilson Figueiredo Valentin Manieri

Aumenta procura 
por doações de 

alimentos na Ceasa 
Os crescentes aumentos nos 

preços dos produtos alimentí-
cios estão ultrapassando ques-
tões econômicas e se tornando 
uma preocupação social. Com 

isso, a Ceasa (Central de Abas-
tecimento de Mato Grosso do 

Sul) registrou alta na busca por 
doações, reflexo de mais famí-
lias em situação de vulnerabili-

dade. Página A8

No Athletico-PR, 
Felipão tenta dar  

nova volta por 
cima no futebol

Acidente com 
dupla Conrado e 

Aleksandro e equipe 
comove o país

Página C1

A partir de hoje, o preço 
do diesel fica 8,87% mais 
caro nas distribuidoras, 

saindo de R$ 4,51 para R$ 
4,91 o litro.

Com isso, de acordo com 
o presidente do Sindicam-
-MS (Sindicato dos Cami-
nhoneiros Autônomos de 

Mato Grosso do Sul), Osni 
Carlos Bellinati, vários 

profissionais da categoria 
estão procurando destinos 
mais próximos para não 
serem tão impactados. 

Outros, até mesmo, estão 
desistindo da profissão.

Segundo o diretor-
-executivo do Sinpetro-MS, 
Edson Lazarotto, o preço 
deve impactar, em média, 

em R$ 0,39. Página B1

Mais de 12.500 contri-
buintes já aderiram ao Refis, 
– Programa de Pagamento In-
centivado em Campo Grande 
–, desde 21 de março. Com 

isso, a prefeitura já conseguiu 
recuperar R$ 28 milhões, de 
uma dívida ativa que chega 
a R$ 2,6 bilhões. A expecta-
tiva é de que a arrecadação 

chegue a R$ 40 milhões.
O Refis tem como objetivo 

quitar débitos decorrentes 
de créditos tributários e não 

tributários, incluindo também 
os inscritos em dívida ativa, 

ajuizados ou não. Essas 
dívidas devem ser até 31 de 

dezembro de 2021.
Os vereadores aprovaram 

o projeto de lei no dia 8 de 
março. Página B2
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ARTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   17°   26°
Dourados     16°   23°
Corumbá                  17°             30°
Maracaju                 16°            24°
Ponta Porã               15°            21°
Três Lagoas              19°           32°
Mundo Novo             17°   24°

Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2



Costumo afirmar que gestão de pessoas 
é um desafio maior quando se trata do 
setor de Saúde. Somado ao cenário que 

vivemos, a pandemia, não é exagero afirmar o 
grau de dificuldade. São várias áreas de negó-
cios, cada um representado por suas entidades 
e sindicatos. No entanto, ainda há um desafio 
maior: a integração dessas áreas.

Quando isso não acontece, é inevitável 
que prejuízos comecem a aparecer. A falta 
de diálogo entre equipes, erros e retrabalhos, 
conflitos e falta de cooperação são alguns 
efeitos. Vivemos em mundo de cooperação 
e colaboração mútua e, em tempos de crise, 
isso fica ainda mais acentuado. Precisamos 
entender como uma gestão integrada pode ser 
bastante benéfica.

Promover a integração de setores é um in-
vestimento desafiador. O retorno vem na forma 
de engajamento, boas relações de trabalho e 
reflete no crescimento da organização como 
um todo e também, lá na ponta, na entrega de 
saúde baseada em valor.

No passado, era comum cada departamento 
ser visto de forma isolada, seguindo um modelo 
cartesiano aplicado às empresas. Ou seja, cada 
departamento preocupava-se apenas com as 
suas responsabilidades e tinha uma visão “ver-
tical” e hierarquizada de organização.  Mas, as 
coisas mudaram substancialmente.

A integração de setores é importante no 

que diz respeito à capacidade dos tomadores 
de decisão de colaborarem entre si. Quando os 
gestores dos departamentos conseguem traba-
lhar de forma coordenada uns com os outros, 
eles têm mais facilidade para implementar 
planos de ação mais eficazes e promovem uma 
cultura integrada aos seus liderados.

Além disso, se os setores não dialogam, 
eles perdem sinergia, não agregam valor ao 
processo de atendimento ao cliente final: o 
paciente. E, claro, perdem a chance do apren-
dizado da integração, que só é possível através 
da interação e da multidisciplinaridade. 

Isso porque profissionais com especiali-
dades variadas como fisioterapia, nutrição, 
enfermagem, TI, engenharia clínica, e área ad-
ministrativa e assistencial, têm experiência em 
áreas distintas. Cada um pode contribuir com 
um conhecimento diferente, atendendo muito 
mais diretamente às necessidades estratégicas 
e práticas da instituição.

Criar Grupos de melhoria contínua e usar 
todo o poder da comunicação, permite não 
só aprimorar a transmissão da informação, 
como facilitar a aproximação e otimizar os 
processos. Afinal, se os colaboradores são bem 
informados, eles também são mais engajados 
e capazes de desenvolver boas estratégias de 
atuação.

Mas, se é importante integrar o trabalho, por 
que não fazer uma avaliação de desempenho 

multissetorial? O que não se pode medir, não 
pode ser melhorado! Os indicadores de de-
sempenho (também chamados de KPIs, ou key 
performance indicators) compostos envolvem 
vários tipos de medições para apontar como 
andam os resultados das pessoas e empresa. 
Ao apostar em KPIs que envolvem variáveis 
de múltiplos departamentos, a instituição 
consegue construir uma análise mais ampla. 
Com isso, é possível ter uma visão mais global e 
trabalhar em uma perspectiva na qual todos se 
engajam, responsabilizando-se e procurando 
soluções em colaboração.

É bem verdade que os profissionais podem, 
inicialmente, ficar um pouco resistentes a uma 
cultura de diálogo entre as várias áreas. Lidar 
com pessoas não é uma tarefa simples. Mas são 
essas diversidades que permitem o enriqueci-
mento do trabalho, a formação de estratégias 
mais construtivas e propostas mais integradas.

Conseguir a integração organizacional en-
volve alinhar a estratégia, a cultura, as habi-
lidades das equipes, a tecnologia, a estrutura 
e o estilo de gerenciamento com os objetivos 
macro do negócio. Isso inclui certificar-se de 
que cada departamento e cada colaborador 
entenda a importância disso. Também envolve 
a educação das partes interessadas.

Para finalizar, é importante pontuarmos 
que essa integração só acontece a partir de 
uma mudança de atitude da alta hierarquia do 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

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

A importância da integração e colaboração mútua 
no desenvolvimento de pessoas na área de saúde

A preocupante conjuntura nacional 

Tania Machado

Landes Pereira

Mais do que preocupante, a conjuntura 
nacional, em todos os sentidos, está 
periclitante. A situação é tão séria 

que fica difícil escolher por onde iniciar uma 
análise isenta de partidarismo. Entretanto, 
em se considerando os interesses maiores da 
Pátria Amada, a educação é o ponto de partida, 
e de chegada.

A pandemia empurrou as crianças, os jo-
vens e os professores para fora das escolas e 
das universidades. Foram dois anos terríveis, 
em termos didáticos, e piores ainda quando 
se observou que predadores se locupletaram 
com os recursos que eram destinados à área. 
O MEC foi entregue à pessoas incompetentes 
e corruptas que trouxeram pastores neopen-
tecostais sedentos por dinheiro, ouro e cargos. 
O estrago foi enorme, tão grande que os edu-
cadores dizem que, se mudar a política edu-
cacional para um sistema sério e apropriado, 
e se os investimentos não forem desviados 
de seus objetivos primordiais, o país levará 
de 10 a 15 anos para retomar aos caminhos 
apropriados para a recuperação das perdas. 
Foi um massacre enquanto os governantes 
se dedicavam ao “orçamento secreto” e às 
emendas parlamentares.

Para a área da saúde trouxeram um ge-
neral, coronéis, majores, capitães e outras 

patentes para tomarem conta dos recursos e 
desmoralizarem a ciência e a tecnologia. Foi 
cloroquina para todos os lados e ainda tem 
estoque para algumas décadas. Enquanto 
isso as motociatas e outras modalidades de 
comícios bancados pelos cofres públicos e 
pelo agronegócio faziam sucesso e atraiam 
novos militantes. Fizeram uma CPI no Senado, 
denúncias e discursos, acusações, muitas 
provas para serem investigadas e, depois, o 
esquecimento.

Educação e saúde foram deixadas para trás 
porque o importante era a “janela partidária” 
e a reacomodação política reforçando a distri-
buição dos recursos dos Fundos Partidário e 
Eleitoral. E aí todos se irmanaram: situação e 
oposição, tal como acontece com o “orçamento 
secreto”.

Enquanto isso, a OCDE divulgou um re-
latório onde o Brasil tem a terceira maior 
inflação entre os países do G20, atrás apenas 
da Turquia e da Argentina. E daí? perguntam 
os governantes. O importante é ganhar as 
eleições e continuar no comando por mais 
quatro anos. O resto é mimimi, considerando 
que a terceira via não deslancha e Lula não 
assusta o Centrão.

Pelos dados do IBGE entre dezembro/21 e 
fevereiro/22 cerca de 27,3 milhões de pessoas 

estavam na condição de subutilização da força 
de trabalho (12 milhões desempregados, 8,6 
milhões desalentados (desistiram de procurar 
emprego) e 6,6 milhões subocupados). Isto fez 
com que, em março de 2022, 77,5% das famílias 
brasileiras estivessem endividadas, segundo 
dados da Pesquisa Nacional de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor, produzida 
pela Confederação Nacional do Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo.

A fome é uma triste e lamentável realidade 
observada entre os habitantes do Brasil. 
Segundo dados da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Segurança Alimentar 
e Nutricional (Rede Penssan), 116,8 milhões 
de pessoas (55,2% da população) vivem com 
algum tipo de insegurança alimentar. Ou 
seja, 43,4 milhões não tinham alimentos em 
quantidade suficiente e 19 milhões de pessoas 
passavam fome.

Mas, ao que parece, para os Poderes da 
República (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
existem coisas mais importantes a serem 
resolvidas neste ano eleitoral. Uma delas é 
saber se o STF tem poderes para condenar 
quem prática crimes contra a Constituição e 
a democracia. Se for apenas um cidadão bra-
sileiro enfrentará o peso da lei; se for membro 
do Legislativo, não; se for amigo do Presidente 

Economista, professor titular aposentado da 
UFMS e membro da UBE-MS.

Presidente do HUBR+ABPRH – Associação 
Paulista de Recursos Humanos e de Gestores 

de Pessoas

Vários medicamentos para o tra-
tamento das doenças enfrentam 
irregularidades no fornecimento 

e potencializam o impacto indireto 
do coronavírus sobre a gestão dessas 
doenças. O jornal O Estado trouxe 
à tona a dificuldade que pacientes 
enfrentam tanto para encontrar na 
fármacia quanto pedidos na Justiça. A 
Defensoria Pública de Mato Grosso do 
Sul aumentou a demanda em 40%. 

A pandemia do coronavírus trouxe 

diversos desafios para o SUS (Sistema 
Único de Saúde), o maior é a dificuldade 
de acesso a medicamentos e a conti-
nuidade do tratamento de pacientes. O 
desabastecimento expõe uma realidade 
já conhecida: a dependência comercial 
e tecnológica brasileira, evidenciada 
pelo déficit crescente da balança co-
mercial de medicamentos. A ausência 
de uma base produtiva forte para IFAs 
(insumos farmacêuticos ativos) limita a 
autonomia produtiva brasileira e afeta 

a capacidade de prestação universal 
dos serviços de saúde, deixando o SUS 
vulnerável a situações de desabasteci-
mento de produtos essenciais e refém 
dos preços abusivos praticados pelo 
mercado.

A responsabilidade pela aquisição 
e distribuição desses medicamentos é 
dos estados e municípios, que alegam 
desde sempre as dificuldades em com-
prar dos fabricantes e  sobrepreço. A 
Prefeitura de Campo Grande, só em 

2022, teve de enfrentar 35 licitações 
desertas (quando não houve o compa-
recimento de nenhum licitante). Após 
a pandemia, a tarefa também passou a 
ser do Ministério da Saúde, que atua em 
auxílio às unidades da Federação. Em 
contrapartida, as indústrias alegam ter 
uma demanda superior à produção por 
conta da pandemia do novo coronavírus, 
apesar de relatarem ter quadruplicado 
a produção desses produtos. O paciente 
crítico não pode esperar.

Desabastecimento

negócio e também das lideranças de departa-
mentos. A criação de uma cultura de integração 
de setores deve vir de cima para baixo. Pode — 
e deve — envolver a todos os colaboradores do 
negócio, mas cabe à direção tomar frente para 
que as resistências à mudança sejam menores.

da República, também não. Os militares tem 
o STM.

Enquanto a mídia nacional e os políticos 
discutem essa preciosidade jurídica, a con-
juntura nacional vai sendo gradativamente 
destruída. A extrema direita faz motociatas e 
carreatas; a extrema esquerda apoia e justifica 
a invasão russa em território ucraniano, e o 
povo se ajoelha aguardando a interferência 
Divina, que tarda mas não falha segundo os 
pastores e sacerdotes de todas as religiões. 
Amém.



Rodovias

Pleito

Novamente nas urnas
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POLÍTICA

Pleito acontece nesse domingo e posse será 4 de junho

Em audiência pública na Alems, prefeitos 
e deputados pedem melhorias na BR-060

Voto em trânsito é opção para 
quem estiver fora de sua cidade

Eleição suplementar de 
Angélica tem quatro 
candidatos na disputa

Deputados e 
autoridades 
discutem situação 
de rodovia em MS

Fotos: Reprodução/Facebook

Luciana Nassar/ALEMS

O Instituto Ranking 
Brasil divulgou pesquisa 
com dados atualizados 
sobre a disputa eleitoral 
que será travada este ano em Mato Grosso do Sul. Os números 
deixaram todos felizes. Bolsonaristas e Lulistas gostaram 
porque mostra que a diferença entre ambos diminuiu. Bolso-
naro tem 38.2% e Lula 30,1%, o que sinaliza que até as eleições 
podemos prever disputa acirrada. Mas o Bolsonarismo está 
na frente, mesmo com o caos instalado no País. Quem explica 
o fenômeno?

Os números são provisórios e, na minha concepção, pes-
quisa e ambiente eleitoral só darão sinais consistentes entre 
o final de junho e começo de agosto. Até lá tudo é marketing 
distrativo para alimentar egos e promover pajelanças entre 
os “gênios” que habitam as casas partidárias.

No que toca à disputa ao governo do Estado, os quatro 
candidatos que, desde o ano passado, apontam como os 
preferidos mantêm-se na linha de frente. Haverá mudanças 
nesse quadro? Não dá pra saber. Acho que com horário na 
TV e debates tudo muda.

A novidade desta nova rodada da Ranking é que ela aponta 
um crescimento de Marquinhos Trad, que, no levantamento 
anterior, estava em terceiro lugar, e agora pulou para o se-
gundo, deixando Rose Modesto pra trás e aproximando-se 
de André Puccinelli. O que as próximas pesquisas dirão é se 
ambos atingiram o teto ou podem crescer mais.

De acordo com os especialistas, isso se deu em função da 
saída de Zeca do PT do páreo (que pontuava entre 8 e 10% 
na amostragem anterior) e a entrada da desconhecida Giselle 
Marques como pré-candidata do PT. 

Como em política não se suporta vácuo, parte dos eleitores 
que preferiam Zeca migrou para Marquinhos. A ver lá na 
frente se Zeca, apoiando Giselle, faz estes índices retornarem 
para o lugar de origem ou serão fidelizados pelo ex-prefeito. 
Tudo ainda é uma incógnita. 

André Puccinelli não se movimentou. Rose está quietinha. 
Riedel subiu dois pontos, dentro da margem de erro. Olhando 
pra trás, é interessante notar que o candidato do governador 
Azambuja saiu de magros 3% no final do ano passado e pulou 
para 17%. Não é trivial. 

Começa a despontar no horizonte, na esteira do Bolsona-
rismo mais pesado, a candidatura do Capitão Contar. Avaliam 
que Contar está apenas se exercitando para fortalecer ainda 
mais sua musculatura eleitoral para o legislativo. A ver.

É interessante reparar que essa amostragem da Ranking 
é boa pra todo mundo. Deixa as militâncias com esperança. 
Por enquanto, o interior do Estado é o foco. Todos estão 
semeando pequenos e médios municípios. Riedel tem sido 
o melhor sucedido porque tem uma máquina poderosa nas 
mãos e é candidato (pouco conhecido e com rejeição baixa) de 
excelente performance administrativa. Está faltando cheiro 
de povo. Ele deve ser mais falado pela dona Maria e pelo seu 
José. Se conseguir esse feito, dará trabalho.

André recolhe os benefícios dos anos em que foi secretário, 
prefeito e governador, avivando a memória do eleitor de seus 
atos e feitos. Na linguagem do marketing ele está estimulando 
seu recall. Puccinelli conhece todas as camadas de nossa so-
ciedade (a mais profunda e a com maior proeminência), mas 
está muito cauteloso, temendo o risco de provocar polêmicas, 
que é o seu forte. 

Rose e Marquinhos trabalham no mesmo espectro político 
no imaginário social: o populismo barato e o assistencialismo 
de ocasião. Eles falam de deus, caminham com mansidão, 
fazem carinho na dona Maria, são grandes fingidores. As 
camadas menos esclarecidas e mais pobres são as mais 
suscetíveis a essas investidas. Mas outra parte da sociedade 
identifica esses modos como hipocrisia e falsidade. O que 
pesará mais?

Riedel é o candidato mais ideológico. É um social-demo-
crata que agora está aprendendo a conhecer em profundidade 
os parâmetros contraditórios de nossa sociedade. Por prag-
matismo, ficará em cima de dois palanques presidenciais: 
Dória e Bolsonaro. Num Estado com nossas características, 
é o mais sábio a se fazer. Esse é preço pelo fato de ter a ex-
-ministra da Agricultura Teresa Cristina ao seu lado. 

Cenários eleitorais são circunstâncias. Fatos e escândalos 
turbinam o dia a dia das campanhas. Agenda positiva é des-
construída com a rapidez fugidia das conversas de botequim. 
Depois dos telejornais noturnos, a realidade é outra. O eleitor 
é viciado em novidades. Quanto pior a notícia, mais ele presta 
a atenção. Esse é o mundo em que vivemos. Os candidatos 
têm essa percepção? Se tivessem não fariam nem falariam as 
bobagens que vemos nas redes sociais e que fomentam a ter-
rível falta de credibilidade das instituições. (Volto ao assunto!)

Dante Filho

Todos os 
candidatos 
estão felizes

que será travada este ano em Mato Grosso do Sul. Os números 

Rayani Santa Cruz

A eleição suplementar da 
cidade de Angélica acontece 
no próximo domingo (15) e os 
7.367 eleitores poderão esco-
lher quem vai administrar a 
cidade. A eleição tem quatro 
candidatos postulantes: o pre-
feito interino, Aparecido Ge-
raldo Rodrigues “Boquinha” 
(PSDB); Roberto Cavalcanti 
(União Brasil); Chico Bra-
gança (MDB); e Edinho Cas-
suci (PDT).

O ex-presidente da Câmara, 
vereador Geraldo Rodrigues, 
que está como prefeito inte-
rino desde janeiro de 2021, 
vai tentar se manter no cargo 
e disputa com chapa pura 
ao lado do empresário Omir 
Rogério da Silva, também do 
ninho tucano. 

Derrotado nas eleições de 
2020, o ex-prefeito Roberto Ca-
valcanti (União Brasil) tenta 
novamente chegar à cadeira 
do Executivo. O vice é o pro-
dutor rural Roberto Maran 
(PSB). A coligação tem o nome 
de “Trabalho, Força e União”.

Chico Bragança, do MDB, 
tem como candidato a vice o 
comerciante Milton Motta, “o 
Mastigado”, do PSD, e disputa 

pela coligação “Trabalho e 
Honestidade”.

Edison Cassuci Ferreira, 
o “Edinho Cassuci” (PDT), é 
sobrinho do ex-prefeito João 
Cassuci, e disputa eleição com 
o candidato a vice do tio, o 
contador Paulo Conconi (PTB). 
A coligação “Juntos Vamos Re-
construir Angélica” fez aliança 
com o PT e o Patriota. 

Programação
De acordo com progra-

mação da Justiça Eleitoral, 
no dia 13, haverá a entrega 
dos materiais de votação e 
urnas no posto de atendimento 
eleitoral no município de An-
gélica e também no distrito de 
Ipezal. Após a eleição no dia 
15 de maio, os candidatos têm 
até o dia 20 para entrega da 
prestação de contas; em 2 de 
junho é o último dia para o jul-
gamento das contas. Dia 3 de 
junho é o último dia para a di-
plomação dos eleitos; a posse 
ocorre até dia 4 de junho. 

As eleições suplementares 
ocorrem em razão da decisão 
da Justiça Eleitoral de março 
de 2021, que negou provimento 
a João Donizeti Cassuci (PDT), 
prefeito eleito sub judice. A de-
cisão foi confirmada pelo TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral), 
tornando assim definitiva a 
anulação dos votos obtidos 
pela chapa por ele integrada, 
a qual foi a mais votada no 
pleito de 2020.

Aptos ao voto
Somente estão aptos a 

votar aqueles que já possuíam 
domicílio eleitoral no muni-
cípio até 15 de dezembro de 
2021 (151 dias anteriores à 
data fixada para a eleição 
suplementar, conforme dis-
posto no artigo 91, da Lei n° 
9.504/1997). O voto na urna 
eletrônica acontecerá sem a 
identificação biométrica.

Para conhecer melhor os 
candidatos e consultar todas 
as informações sobre eles, 
basta acessar a página Di-
vulgaCandContas, no Portal 
do TSE. 

Outras cidades
Em Mato Grosso do Sul 

também houve eleições su-
plementares nas cidades de 
Sidrolândia, Bandeirantes e 
Paranhos. E foram eleitos os 
interinos: Vanda Camilo (PP), 
Gustavo Sprotte (União Brasil) 
e Donizete Viaro (MDB), res-
pectivamente.

Prefeitos e deputados pedem 
investimentos na melhoria das 
condições de trafegabilidade 
da rodovia federal BR-060, es-
pecialmente no trecho entre o 
trevo da BR-163 ao município 
de Chapadão do Sul. As solicita-
ções ganharam força ontem (9), 
com a realização de audiência 
pública na Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso do Sul.

Proposto pelo presidente da 
Casa de Leis, deputado Paulo 
Corrêa (PSDB), o evento reuniu 
autoridades políticas da região, 
representantes da bancada fe-
deral, governo estadual, Defen-
soria Pública, Crea-MS (Con-
selho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Mato Grosso 
do Sul), PRF (Polícia Rodovi-
ária Federal), TCE (Tribunal 
de Contas do Estado), Famasul 
(Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso do 
Sul) e DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes).

“Essa discussão teve início 
na Câmara Municipal de Cha-
padão do Sul. Com a articu-
lação dos deputados Beto Pe-
reira [PSDB] e Tereza Cristina 
[PP], vamos buscar um entendi-
mento junto à bancada federal 
e ao Ministério da Infraestru-
tura. Vamos encaminhar um 
documento com as solicitações 
discutidas nesta audiência pú-
blica”, afirmou Paulo Corrêa.

O presidente propôs um 
“encontro de contas” a ser 
articulado entre o governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB) e 
o governo federal. “Por que 
não? Em vez de pagarmos uma 
parcela da dívida, a gente usa 
esse recurso para recuperar 
a BR-060, entre Camapuã e 
Chapadão do Sul, que é o pior 
trecho hoje”, sugeriu. 

O presidente da Câmara de 

Chapadão do Sul, André Ricardo 
dos Anjos (PSDB), explicou que 
são 230 quilômetros críticos. 
“Pedimos socorro pela revitali-
zação completa da rodovia. As 
regiões do Bolsão e o norte do 
Estado estão unidas, pedindo a 
intermediação do Estado para 
relicitação da BR-060 e fazer em 
dois lotes a concessão. Sabemos 
não ser uma tarefa simples, 
mas é nosso dever somarmos 
forças e buscarmos soluções”, 
destacou o vereador.

O prefeito de Chapadão do 
Sul, João Carlos Krug (PSDB), 
disse que somente o município 
de Paraíso das Águas conta com 
aproximadamente 100 mil hec-
tares de lavoura. “A agricultura 
cresce a cada dia em nossa re-
gião. São mais 30 mil caminhões 
bitrens utilizando a rodovia. É 
uma estrada importante para 
o desenvolvimento do Estado 
e também para o transporte de 
pacientes para Campo Grande. 
Temos a certeza de que ainda 
em 2022, com esse movimento 
apoiado agora pela Assembleia, 
teremos uma solução para BR-
060”, falou Krug.

Prefeito de Paraíso das 

Águas, Anizio Andrade (União) 
ressaltou a situação caótica da 
rodovia, em razão de vários bu-
racos e da falta de acostamento. 
Manoel Nery (União), prefeito 
de Camapuã, afirmou que as 
péssimas condições de tráfego 
têm causado graves acidentes. 
“A via é uma das mais impor-
tantes da região, pois é rota de 
negócios e rota das ambulâncias 
que transportam pacientes com 
destino à Capital. Infelizmente, 
muitas pessoas já perderam 
bens materiais e morreram ali.”

O superintendente do DNIT, 
Euro Nunes Varanis Junior,  fez 
um relato sobre os projetos em 
andamento. “Fim do ano é com-
plicado por conta do período 
de chuvas. Para piorar, tivemos 
problemas por falta de materiais 
para pavimentação. Quando não 
se tem o dia a dia, fazendo 
tapa buraco, a situação piora. 
Tivemos um acréscimo no orça-
mento de R$ 15 milhões, o que 
torna possível começarmos hoje 
as obras de recapeamento nos 
43 quilômetros piores, trecho 
que vai do km 41 até o km 140, 
na ponte do Rio Verde. Vamos 
fazer o projeto de restauração 

com melhoramento, que engloba 
acostamento e terceira faixa. 
Até fim do ano pretendemos 
licitar essa obra e dar início ano 
que vem”, informou.

O deputado federal Beto 
Pereira (PSDB) explicou que 
os recursos federais caem a 
cada ano, fato que exige da 
bancada federal a alocação 
de recursos das emendas. 
“A carência de recursos im-
possibilitou a manutenção 
preventiva da rodovia, emer-
gencialmente o DNIT estará 
atuando nos piores trechos. 
A readequação da BR-060, 
da divisa de Goiás até o Posto 
São Pedro, só acontecerá ano 
que vem. Será importante que 
a classe política se mobilize 
em novembro, quando acon-
tece a reunião da bancada 
federal para definir a emenda 
coletiva de 2023. Vamos 
também estudar uma con-
dição legislativa para abrir 
a possibilidade de encontro 
de contas. Assim, quando o 
Estado fizer investimento em 
rodovia federal, poderá de-
duzir na dívida com a União 
o valor empregado.” (RSC)

Agência Brasil

Para quem perdeu o prazo 
para transferir o Título de 
Eleitor de cidade e não quer 
abrir mão de votar, a Justiça 
Eleitoral oferece opção do 
voto em trânsito.

O prazo para solicitar o 
voto em trânsito vai de 12 de 
julho a 18 de agosto. Apenas 
quem estiver com a situação 
em ordem poderá votar em 
trânsito. Caso esteja tudo 
certo, será necessário indicar 
em qual cidade o eleitor estará 

no dia da votação. O Tribunal 
Regional Eleitoral de cada es-
tado  divulgará todas as seções 
eleitorais em que haverá voto 
em trânsito. A modalidade só 
pode em municípios com mais 
de 100 mil habitantes, além 
das capitais. Quem estiver na 
mesma unidade da Federação 
de seu domicílio eleitoral po-
derá votar para os cargos de 
presidente, governador, se-
nador e deputados federal e es-
tadual. Já quem estiver fora da 
UF do seu domicílio eleitoral 
vota somente para presidente.

Aparecido Geraldo 
Rodrigues ‘Boquinha’ (PSDB)

Roberto Cavalcanti (União Brasil)

Chico Bragança (MDB)

Edinho Cassuci (PDT)

prefeito interino
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NegociaçõesComissão

Eleições-partidos

Apoio foi feito em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia

PDT admite 
conversas com 
Lula, mas respeita 
candidatura de Ciro

Ministro da Defesa quer centralizar 
diálogo das Forças Armadas com TSE

Bolsonaro se une a PSDB e UB 
nos estados e enfraquece 3ª via

O presidente Jair 
Bolsonaro tem 
conquistado palanque por 
alguns estados brasileiros

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

com Guilherme Seto e Juliana Braga

Governabilidade
Passado o lançamento da chapa do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares do PT cobram 
que o partido defina a estratégia para as eleições no 
Congresso. No Senado, há oito pré-candidaturas, mas só 
duas com martelo batido: Wellington Dias (PI) e Camilo 
Santana (CE). Para a Câmara, falta escolher quem serão 
os puxadores de voto e não foi estipulada a meta de 
deputados a serem eleitos. Os insatisfeitos alertam para o 
risco de, se eleito, Lula ficar na mão do centrão.

Compasso de espera 
Para o Senado, os petistas André Ceciliano (RJ), Zeca 

do PT (MS), Beto Faro (PA), Reginaldo Lopes (MG) e 
Teresa Leitão (PE) aguardam definições nos estados. 
Ricardo Coutinho (PB) não sabe se estará inelegível.

Mão na massa
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebate as 

críticas. Diz que o partido abrirá mão de nomes no 
Senado em vários estados em favor dos aliados. E afirma 
haver orientação nos diretórios para a Câmara. “Esses 
parlamentares deveriam ajudar a construir.”

Bolsos
Partido mais rico, a União Brasil busca formas de 

aumentar sua opulência na campanha. Pelos seus cálculos, 
a sigla vai romper a barreira de R$ 1 bilhão: R$ 950 
milhões dos fundos partidário e eleitoral, além R$ 250 
milhões guardados de anos anteriores.

...cheios 
Desse montante, 30% têm de ser destinados a 

candidaturas femininas. Por isso, a legenda tende a lançar 
uma mulher do partido como vice na chapa de Luciano 
Bivar para presidente da República. Hoje, a favorita é a 
senadora Soraya Thronicke (MS).

Mais um 
Criticado por adversários por não ser paulista, o carioca 

e pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 
usado o fato de o estado já ter tido governadores que 
vieram de outras cidades.

Forasteiros
 Desde a República, foram quatro eleitos e três 

interventores. Entre eles o mineiro Bernardino de Campos 
(1892-96 e 1902-04), o fluminense Washington Luís (1920-
24) e o mato-grossense Jânio Quadros (1955-59).

Pendurado 
Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentam 

demover o PTB de lançar o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) ao Senado. Ele pode concorrer por meio de 
liminar, caso questione no TSE sua situação, e a corte só 
analise o mérito no ano que vem.

Timing 
Nessa situação, o entorno de Bolsonaro prevê derrota 

do deputado no TSE. Se o parlamentar se eleger, novas 
eleições seriam convocadas. No pior cenário para o grupo, 
o segundo pleito aconteceria em um eventual mandato e 
sob a influência de Lula.

Marcação
O deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ) 

apresentou projeto para revogar lei aprovada no ano 
passado que garante a professores “liberdade de cátedra” 
e impede filmagens sem consentimento prévio.

...cerrada
De autoria de Carlos Minc (PSB-RJ), a lei foi apelidada 

de “Escola Sem Mordaça”. É uma espécie de resposta ao 
projeto Escola Sem Partido, defendido por bolsonaristas, 
que prevê punições para professores que façam 
proselitismo político em sala . Opositores veem censura.

Barreiras
 O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) pediu 

para o vice-ministro de Negócios Estrangeiros do Japão, 
Odawara Kiyoshi, facilitar a entrada no país de sanseis e 
yonseis, descendentes de terceira e quarta gerações.

Bem-vindos
 Sanseis não podem levar a família e yonseis precisam 

indicar uma referência, além de fazer uma prova de 
japonês. O vice-ministro prometeu avaliar a demanda.

Tensão 
 Luiz Fux e o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

conversaram ao telefone na noite de 6 de setembro de 
2021, quando um tenso presidente do STF preparava 
o tribunal para os atos do Sete de Setembro. Ele pediu 
a Bolsonaro que ele não insuflasse os caminhoneiros a 
invadir o tribunal.

...total 
 O presidente prometeu que não o faria e disse que o 

alvo principal seria Alexandre de Moraes. O episódio é 
narrado em “Sem máscara - O governo Bolsonaro e sua 
aposta pelo caos”, que o jornalista Guilherme Amado lança 
pela Companhia das Letras, com bastidores do governo na 
pandemia.

Folhapress

A adesão informal de candi-
datos da centro-direita a Jair 
Bolsonaro (PL), que marcou 
a reta final do pleito de 2018, 
começa a ganhar novo fôlego 
em 2022, faltando cinco meses 
para as eleições.

Em busca de palanques 
fortes que ancorem sua candi-
datura à reeleição em outubro, 
Bolsonaro iniciou um movi-
mento de aproximação com 
pré-candidatos a governador 
de PSDB e União Brasil em 
seis estados e já recebeu apoio 
público em quatro deles.

A iniciativa do presidente 
empareda os partidos que na-
cionalmente tentam construir 
uma terceira via e amplia o 
isolamento das possíveis candi-
daturas de Luciano Bivar (União 
Brasil), João Doria (PSDB) e 
Simone Tebet (MDB).

O apoio a Bolsonaro já foi 
selado em Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas e 
Rondônia. Também há movi-
mentos de aproximação no 
Ceará e na Paraíba.

Aliados de Bolsonaro 
afirmam que o presidente ten-
tará ampliar seus palanques 
para além da sua coligação 
formal. E avaliam que o re-
cente respiro dele nas pesquisas 
e a força da máquina federal 
tendem a atrair candidatos da 
centro-direita nos estados.

As parcerias avançam a des-
peito do histórico de atritos 
entre Bolsonaro e governa-
dores que ganhou força na 
pandemia, quando o presidente 
abriu guerra contra medidas 
sanitárias contra a COVID-19 
e foi alvo de críticas de parte 
dos gestores estaduais.

Foi o que aconteceu em Mato 
Grosso, estado que tem eco-
nomia ancorada no agronegócio 
e tem forte viés antipetista. O 
governador e candidato à re-
eleição Mauro Mendes (União 
Brasil), que havia se afastado 
Bolsonaro na pandemia, agora 
anunciou apoio ao presidente.

A aliança foi selada há duas 
semanas após uma visita de 
Bolsonaro a Mato Grosso. Em 
entrevista à rádio Metrópole 
FM de Cuiabá, o presidente con-

UOL/Folhapress

O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, confirmou que 
o partido tem dialogado com o 
PT, mas negou qualquer chance 
de o partido desistir de lançar 
Ciro Gomes à Presidência nas 
eleições deste ano.

Ao jornal “O Globo”, Lupi 
disse que conversou com o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva por telefone, e que o petista 
respeita a candidatura de Ciro.

“Conversamos por telefone 
algumas vezes, tenho um ca-
rinho por Lula. Não rechaço um 
encontro. Mas Lula é elegante, 
ele respeita a candidatura de 
Ciro”, afirmou.

De acordo com “O Globo”, 
Lupi estaria resistindo a um en-
contro presencial com o ex-pre-
sidente para não ser “seduzido”.  
O PT formou a maior aliança 
em uma campanha desde 1994. 
Participarão da frente Vamos 
Juntos pelo Brasil, o PCdoB e PV, 
que formam federação com PT, 
PSB, PSOL, Rede e SD. 

firmou que apoiará a reeleição 
do governador.

“Não tem atrito entre nós, 
estamos em paz. Mato Grosso 
é um estado importantíssimo 
para o Brasil, e harmonia entre 
eu e o Mauro Mendes interessa 
não só para Mato Grosso, mas 
para todo mundo. Então, es-
tamos fechados e vamos tocar 
o barco aí”, afirmou.

Para selar a parceria, o pre-
sidente pediu que aliados locais 
como o deputado federal José 
Medeiros (PL) e o pastor Vic-
tório Galli (PTB) baixassem 
a temperatura nas críticas ao 
governador. Medeiros, que é 
um dos mais fiéis aliados de 
Bolsonaro no estado, diz que 
não vai criar obstáculos para a 
aliança: “Eu, pessoalmente, não 
tenho condições de caminhar 
com governador. Mas não serei 
um empecilho para a aliança. 
Voto não se joga fora.”

O acordo faz de Mauro 
Mendes favorito à reeleição, 
já que o governador não terá 
adversários competitivos no 
campo da direita e aliados do 
ex-presidente Lula seguem sem 
um nome para a disputa.

Em MS
O cenário é semelhante em 

Mato Grosso do Sul, onde o 

ex-secretário Eduardo Riedel 
(PSDB) será candidato à su-
cessão do governador tucano 
Reinaldo Azambuja em uma 
aliança com PP e PL. Mesmo 
com a pré-candidatura ao Pla-
nalto do tucano João Doria, 
ex-governador de São Paulo, 
Riedel afirmou que está “fe-
chado com Bolsonaro”.

“Estou em um partido que 
até hoje não decidiu se tem 
[candidato à] presidente ou 
não tem. [...] Entre os projetos 
que aí estão, eu coloco cla-
ramente minha posição pelo 
presidente Bolsonaro”, disse 
Riedel há duas semanas em 
entrevista à imprensa local.

Pré-candidata ao Senado na 
chapa de Reidel, a ex-ministra 
da Agricultura Tereza Cristina 
(PP) deve atuar como ponte para 
consolidar o apoio do presidente 
ao tucano. O movimento isola 
o deputado estadual Capitão 
Contar, que ensaia concorrer ao 
Governo de Mato Grosso do Sul 
representando o bolsonarismo 
raiz. Ele chegou a se filiar ao 
PL, mas acabou migrando para 
o PRTB após se ver sem espaço 
para uma candidatura majori-
tária no partido.

Outro tucano que iniciou um 
movimento de aproximação com 
o presidente é o deputado Pedro 

Cunha Lima (PSDB), pré-can-
didato ao Governo da Paraíba. 
Na última quinta-feira (5), ele 
prestigiou Bolsonaro em uma 
solenidade na cidade de Itatuba 
(110 km de João Pessoa).

Uma possível aliança, con-
tudo, demandaria negociações 
em âmbito local, já que os bo-
losnaristas lançaram o radia-
lista Nilvan Ferreira (PL) como 
pré-candidato a governador. 
Procurado, Cunha Lima não 
respondeu aos contatos da 
reportagem.

No Amazonas, o governador 
Wilson Lima (União Brasil) 
também anunciou neste mês que 
vai endossar a candidatura à 
reeleição de Bolsonaro e negocia 
o apoio exclusivo do presidente.

O endosso acontece em 
um momento de tensão entre 
Bolsonaro e o Governo do 
Amazonas em torno de um de-
creto do governo federal que 
altera a tributação e reduz a 
competividade das indústrias 
de bebidas não alcoólicas da 
Zona Franca de Manaus.

O governador tenta reverter 
a decisão em Brasília, mas 
tem evitado críticas diretas ao 
presidente. Caso a aliança se 
consolide, Lima deve ter Co-
ronel Menezes (PL), ex-supe-
rintendente da Zona Franca de 
Manaus e amigo de Bolsonaro, 
como candidato ao Senado. 
Bolsonaro trabalha para der-
rotar o senador e candidato à 
reeleição Omar Aziz (PSD), que 
presidiu a CPI da COVID.

“É como o presidente fala: 
tem a fase do namoro, do noi-
vado e do casamento. Estamos 
entrando na fase do noivado”, 
afirma Menezes sobre a pro-
vável aliança entre Bolsonaro e 
Wilson Lima. Rondônia é outro 
estado em que o União Brasil 
estará com Bolsonaro. Eleito 
governador em 2018 pelo PSL, 
Marcos Rocha permaneceu no 
partido após a fusão e mantém 
apoio ao presidente.

Outro possível aliado é 
pré-candidato ao Governo do 
Ceará, deputado federal Capitão 
Wagner (União Brasil). Ele tem 
afirmado que trabalhará por 
um palanque amplo e aberto a 
outros presidenciáveis apoiados 
por aliados.

No momento em que o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) amplia as insinuações 
golpistas e questionamentos 
sobre as eleições, o ministro 
da Defesa, o general Paulo 
Sérgio Nogueira, quer as-
sumir o protagonismo no 
diálogo dos militares com 
o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral).

Nogueira pediu ao presi-
dente do tribunal, ministro 
Edson Fachin, para passar a re-
ceber “eventuais demandas” di-
recionadas às Forças Armadas 
sobre “solicitações diversas, 
participação em reuniões, etc.” 
da CTE (Comissão de Transpa-
rência das Eleições).

Esta comissão foi criada 
pelo TSE no fim de 2021 e 
reúne diversas entidades, como 
as Forças Armadas, além de 
especialistas, para discutir as 
regras eleitorais.

Os militares são repre-
sentados pelo general Heber 
Portella, chefe da segurança 
cibernética do Exército. Não 
está claro se Nogueira deseja 

substituir Portella como ti-
tular da CTE.

“Solicito a Vossa Excelência 
que, a partir desta data, as 
eventuais demandas da CTE di-
recionadas às Forças Armadas, 
tais como solicitações diversas, 
participação em reuniões, etc., 
sejam encaminhadas a este 
ministro, como autoridade re-
presentada naquela comissão”, 
afirmou o ministro da Defesa a 
Fachin, no ofício.

No mesmo documento, o ge-
neral sugere que não foi rece-
bido por Fachin ao pedir uma 
reunião. Em nota, o tribunal 
disse que o presidente do tri-
bunal tem recebido diversas 
autoridades e já teve encontros 
com os titulares da Defesa.

As Forças Armadas têm co-
brado mudanças no sistema 
eleitoral desde que foram con-
vidadas a integrar a CTE.

TSE aponta erros
O TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral) informou nessa se-
gunda-feira (9) que rejeitou 
novas sugestões das Forças 

Armadas sobre o processo 
eleitoral de 2022.

A decisão da corte ocorre 
no momento em que o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
amplia insinuações gol-
pistas, ataques às urnas e 
promete uma auditoria que 
pode “complicar” o tribunal.

O TSE nega de forma as-
sertiva três das sete suges-
tões e diz que o restante já 
está em prática, ou seja, que 
não há o que mudar.

Em ofício enviado aos mem-
bros da CTE, que tem uma ca-
deira para as Forças Armadas, 
Edson Fachin reafirma que o 
pleito terá segurança.

“A Justiça Eleitoral tem 
historicamente assegurado 
a realização de eleições ínte-
gras em nosso país. O êxito e 
a credibilidade conquistados 
pela instituição nesta tarefa 
maior de promoção da demo-
cracia firmam esta Justiça 
especializada como verda-
deiro patrimônio imaterial 
da sociedade brasileira”, 
afirmou Fachin.(Folhapress)
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MUNDO
Guerra Polônia

Desfile do dia 9 de maio celebra a vitória soviética sobre a Alemanha  

Putin defende ofensiva na Ucrânia 
em celebração do Dia da Vitória

Manifestantes lançam 
líquido vermelho em 
embaixador russo 

Igor Gielow
Folhapress

Após muita antecipação e 
a expectativa de que faria um 
anúncio de grande impacto 
sobre a Guerra da Ucrânia, 
Vladimir Putin entregou um 
discurso convencional para 
celebrar o 77º aniversário 
da vitória sobre a Alemanha 
nazista, na manhã de ontem 
(9), em Moscou.

Evocou o passado e asso-
ciou o governo em Kiev ao 
nazismo, mas não anunciou 
mobilização nacional ou de-
clarou guerra à Ucrânia, muito 
menos à Otan, aliança militar 
ocidental que está fornecendo 
o grosso das armas usadas 
contra a Rússia. Também não 
houve triunfalismo sobre vitó-
rias inexistentes até aqui.

“Vocês estão lutando pela 
Pátria Mãe, pelo seu futuro, 
então não esqueçam as lições 
da Grande Guerra Patriótica. 
Não há lugar no mundo para 
carrascos, justiceiros e na-
zistas”, disse Putin, referindo-
-se ao nome russo aos anos do 
conflito mundial travados pela 
União Soviética – iniciado em 
1939 na Europa, ele chegou 
dois anos depois ao país então 
liderado por Josef Stálin, que 
até ali era aliado de Adolf Hitler.

“Vocês estão lutando pela 
mesma coisa que seus pais 
e avós lutaram”, disse. Putin 
falou por 11 minutos, a partir 
das 10h15 (4h15 em Brasília), 
um pouco mais cedo do que o 

O embaixador russo na 
Polônia, Serguei Andreev, 
foi atingido por um líquido 
vermelho, jogado por ati-
vistas pró-ucranianos em 
Varsóvia ao chegar para 
uma homenagem por oca-
sião do aniversário do fim 
da Segunda Guerra Mundial, 
um incidente que a Rússia 
denunciou imediatamente.

Segundo um fotógrafo 
da AFP presente no local, 
ativistas que gritavam “fas-
cistas” e levantavam a ban-
deira nacional da Ucrânia, 
bloquearam a passagem do 
embaixador, que se dirigia 
para depositar flores no ce-
mitério de Varsóvia, onde 
descansam os soldados so-
viéticos mortos durante a 
Segunda Guerra Mundial.

Em 9 de maio de 1945, os 
russos celebraram a vitória 
contra a Alemanha nazista.

Algumas pessoas então 

jogaram a substância 
vermelha em seu rosto e 
roupas, atingindo também 
as pessoas que o acompa-
nhavam.

Após limpar o rosto com 
a mão, Andreev declarou: 
“Estou orgulhoso de meu 
país e de meu presidente”. 
Andreev disse à agência de 
notícias russa RIA Novosti 
que não se feriu durante o 
ataque, acrescentando que 
a substância vermelha era 
uma espécie de xarope.

O incidente foi denun-
ciado imediatamente pela 
Rússia. Maria Zakharova, 
porta-voz da diplomacia 
russa, informou que “os par-
tidários do neonazismo mos-
traram de novo seu rosto 
e é sangrento”. A Rússia 
dirigiu um “forte protesto” 
às autoridades polonesas 
“por sua clemência com os 
jovens neonazistas”.

previsto e com duração algo 
maior do que em outros anos. 
Foi saudado por tiros de canhão 
junto à muralha do Kremlin, no 
ritualizado desfile.

Neste ano, a cerimônia foi 
um pouco menor do que no ano 
passado, com 11 mil militares 
ante 12 mil em 2021, e houve 
um anticlímax que pode ter um 
sentido político de distensão. 
Um mau tempo não perceptível 
foi usado como justificativa 
para o cancelamento da pa-
rada aérea que se destinaria a 
provocar o Ocidente com uma 
grande exibição de aviões com 
capacidade nuclear e a aero-
nave “do Juízo Final”, na qual 
Putin embarcaria em caso de 
uma guerra atômica.

O mais próximo que o pre-
sidente russo chegou de citar 
os temores de uma Terceira 
Guerra Mundial, que têm acom-
panhado o desenvolvimento de 
um conflito perto das fronteiras 
da Otan, foi dizer a obviedade de 
que “devemos evitar os horrores 

Vladimir Putin durante 
discurso na cerimônia do 
77º aniversário da vitória 
sobre a Alemanha 

Evgenia Novozhenina Reuters

Wojtek Radwanski/AFP

de uma nova guerra mundial”.
Apesar da falta do simbo-

lismo nos ares, no solo houve a 
tradicional rolagem de grandes 
mísseis intercontinentais com 
capacidade nuclear, ao lado de 
blindados, tanques, sistemas 
antiáereos e a tropa.

Assim, o Kremlin manteve 
a promessa de que nada seria 
anunciado. Nem a conquista 
de Mariupol, onde apenas um 
bolsão de resistência numa si-
derúrgica separa a Rússia do 
controle da faixa do Donbass 
(leste russófono) e a Crimeia.

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, di-
vulgou um vídeo com dis-
curso para a nação devas-
tada pela guerra nessa se-
gunda-feira, 9, marcando a 
derrota do nazismo alemão 
na Segunda Guerra Mun-
dial, e prometendo que a 
Ucrânia terá em breve “dois 
Dias da Vitória”.

“Nunca esqueceremos o 
que nossos ancestrais fi-
zeram na Segunda Guerra 
Mundial, na qual mais de 

8 milhões de ucranianos 
morreram e um em cada 
cinco ucranianos não voltou 
para a casa. No total, a 
guerra custou pelo menos 
50 milhões de vidas”, disse 
o presidente.

Zelensky enfatizou que 
“em breve haverá dois Dias 
da Vitória na Ucrânia”. “Nós 
vencemos na época e vamos 
vencer agora também”, disse 
ele, em referência à guerra 
da Rússia contra a Ucrânia. 
(Com Associated Press).

Zelensky expressa confiança em 
vitória da Ucrânia contra a Rússia

Embaixador foi atingido 
por líquido vermelho 
quando se dirigia para 
prestar homenagens
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Magnatas

Religiosidade

Trânsito

Saúde

Já são mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos, 
indica pesquisa realizada pelo Datafolha neste ano

A fuga de milionários russos para Dubai

Jovens ‘sem religião’ 
superam católicos e 
evangélicos em SP e Rio

Contran beneficiará motoristas 
sem infração em até 12 meses

Estudo identifica substância 
que pode conter Parkinson

Regina Novaes, 
pesquisadora do ISER 
(Instituto Superior de 
Estudos da Religião), 
observa que a fase dos 16 
aos 24 anos, em que os 
“sem religião” são mais 
presentes, é uma fase de 
experimentação.

“Há uma trajetória de 
busca e experimentação 
que foi colocada para 
as novas gerações 
que não era colocada 
para as antigas”, diz a 
pesquisadora.

Ela observa que, 
atualmente, muitos jovens 
crescem em famílias 
plurirreligiosas, por 
exemplo, com avó mãe 
de santo, pai católico 
não praticante e mãe 
evangélica. Esses jovens 
não sentem a obrigação 
de seguir uma religião 
de família e tendem a 
buscar uma religiosidade 
própria.

Essa fase de 
experimentação pode 
seguir dois caminhos: 
uma busca que resulta 

mais tarde na escolha 
de uma religião; ou 
a construção de uma 
síntese pessoal, em 
que a pessoa se diz 
“sem religião” por não 
pertencer a nenhuma 
igreja, mas combina 
diversos elementos de fé.

“Isso é interessante, 
porque havia uma ideia 
de que, com o passar 
do tempo e o avanço da 
secularização [processo 
por  meio do qual a 
religião perde influência 
sobre as variadas esferas 
da vida], haveria um 
aumento das pessoas que 
se desvinculariam da fé, 
do sobrenatural. Mas isso 
não está acontecendo. O 
que está acontecendo são 
outros modos de ter fé”, 
diz Novaes.

A pesquisadora observa 
que este é um fenômeno 
que vem desde a década de 
1990, mas há outros dois 
processos mais recentes 
que têm contribuído 
para o avanço dos “sem 
religião”.

Causas do aumento dos ‘sem religião’
“Tudo, primeiramente em 

Jesus, o único Deus todo-po-
deroso. Também acredito em 
entidades, que me ajudaram 
muito e sempre que puderem 
vão me ajudar... Acredito em 
energias, no universo...”

Assim Mariana Oliveira 
Viana, de 21 anos e moradora 
do Rio de Janeiro, definiu em 
uma rede social suas crenças.

Manicure autônoma e mo-
radora do bairro de Irajá, na 
zona norte do Rio, Mariana 
tem parte da família evangé-
lica, uma mãe que frequenta 
a umbanda e um irmão de 
24 anos que, como ela, não 
segue uma religião, mas acre-
dita em Deus.

“Minha família sempre 
deixou que o outro tenha total 
liberdade, ninguém fica ques-
tionando nada a ninguém”, 
conta Mariana à BBC News 
Brasil.

Não batizada em nenhuma 
religião, a jovem frequentou 
terreiros e igrejas, e diz ter se 
sentido bem em todos esses 
lugares. Assim, decidiu não 
escolher uma religião e acre-
ditar em tudo.

“Fui abrindo a mente com 
isso com o tempo, fui ama-
durecendo, no sentido de ter 
respeito por todas as religiões 
e ter a mente aberta com isso.”

‘Sem religão’ no Censo e no Datafolha
Mariana é uma de milhares 

de jovens brasileiros que se au-
todefinem como “sem religião”, 
grupo que já supera católicos e 
evangélicos entre a população 
de 16 a 24 anos no Rio e em São 
Paulo, segundo as primeiras 
pesquisas Datafolha do ciclo 
eleitoral de 2022.

No Censo de 2010, os sem 
religião eram 8% da população 
brasileira, ou mais de 15 mi-
lhões de pessoas. Esse percen-
tual vem crescendo década após 
década: os sem religião eram 
0,5% da população brasileira 
em 1960, 1,6% em 1980, 4,8% em 
1991 e 7,3% em 2000.

Com o adiamento do Censo 
populacional de 2020 para este 
ano, em razão da pandemia, 
ainda não é possível saber de 
forma definitiva o que acon-
teceu com a religiosidade bra-
sileira na última década.

Mas as pesquisas eleitorais, 
cujas amostras são constru-
ídas com o objetivo de refletir 
a realidade da população bra-
sileira, dão pistas importantes 
neste sentido.

As primeiras pesquisas Da-
tafolha de 2022, por exemplo, 
mostram que, em nível na-
cional, 49% dos entrevistados 
se dizem católicos, 26% evan-
gélicos e 14% sem religião – já 

acima dos 8% sem religião 
identificados no último Censo.

Entre os jovens de 16 a 
24, o percentual dos sem re-
ligião chega a 25% em âmbito 
nacional.

Nas pesquisas Datafolha 
para Rio de Janeiro e São Paulo, 
o crescimento dos brasileiros 
que se dizem “sem religião” é 
ainda mais marcante, particu-
larmente entre os jovens.

Em São Paulo, os jovens de 
16 a 24 anos que se dizem 
sem religião chegam a 30% dos 
entrevistados, superando evan-
gélicos (27%), católicos (24%) e 
outras religiões (19%).

No Rio, os sem religião 
nessa faixa etária chegam a 
34%, também acima de evan-
gélicos (32%), católicos (17%) 
e demais religiões (17%).

Mas o que significa ser 
“sem religião” no Brasil? Por 
que esse grupo cresce, e como 
isso se relaciona com a dimi-
nuição da população católica e 
ascensão das religiões evangé-
licas no país?

Por que esse fenômeno é 
maior entre os jovens e nas 
grandes cidades? E que relação 
tudo isso tem com o comporta-
mento eleitoral da juventude 
brasileira?

A BBC News Brasil ouviu 
cientistas sociais especialistas 

em religião para tentar explicar 
o fenômeno e as motivações.

Quem são os brasileiros ‘sem religião’
Em primeiro lugar, é preciso 

ter clareza de que apenas uma 
minoria dos “sem religião” no 
Brasil é de ateus ou agnós-
ticos. Os ateus são pessoas que 
não acreditam na existência de 
Deus; já os agnósticos avaliam 
que não é possível afirmar com 
certeza se Deus existe ou não.

No Censo de 2010, por 
exemplo, dos 15,3 milhões de 
brasileiros que se diziam sem 
religião, apenas 615 mil (4% dos 
sem religião) se consideravam 
ateus e 124 mil se afirmavam 
agnósticos (0,8%).

“A maior parcela dos sem 
religião tem a ver com uma 
desinstitucionalização; o sujeito 
está afastado das instituições 
religiosas, mas ele pode ter uma 
visão de mundo e até mesmo 
práticas pessoais informadas 
por crenças religiosas”, explica 
Silvia Fernandes, cientista so-
cial e professora da UFRRJ 
(Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro).

Entre os outros livros, ela é 
autora de “Jovens religiosos e 
o catolicismo – escolhas, desa-
fios e subjetividades” (Quartet/
Faperj, 2010) e “Novas Formas 
de Crer”.

Dubai tem ganho espaço 
como um santuário para russos 
ricos que fogem do impacto de 
sanções por causa da guerra 
na Ucrânia. 

Bilionários russos e empre-
sários têm chegado aos Emi-
rados Árabes Unidos em nú-
meros recordes, segundo exe-
cutivos disseram à BBC.

As compras de imóveis em 
Dubai por russos cresceram 
67% no primeiro trimestre de 
2022, segundo um relatório. 
Os Emirados Árabes Unidos 
não impuseram sanções à 
Rússia nem criticaram a in-
vasão da Ucrânia.

O país também ofereceu 
vistos a russos que não estão 
nas listas de sanções, enquanto 
muitos países ricos do Hemis-
fério Norte restringiram as en-
tradas do grupo.

Estima-se que centenas de 
milhares de pessoas tenham dei-
xado a Rússia nos últimos dois 
meses – embora os números 
exatos não estejam disponíveis.

Um economista russo disse 
que cerca de 200 mil russos 
deixaram o país nos primeiros 
dez dias da guerra. A Virtu-
zone, que ajuda empresas a 
se estabelecer em Dubai, viu 
um grande aumento no número 
de clientes russos. “Estamos 
recebendo cinco vezes mais 
solicitações de russos desde 
que a guerra começou”, disse o 
chefe-executivo George Hojeige. 
“Eles estão preocupados com a 
crise econômica que está vindo. 
É por isso que estão vindo para 
cá para proteger sua riqueza”, 
acrescentou.

A chegada de russos impul-
sionou a demanda por aparta-
mentos e condomínios de luxo 
na cidade. Corretores imobili-
ários relatam um crescimento 
nos preços de imóveis conforme 
os russos buscam casas para 

O Conselho Nacional de 
Trânsito publicou, no Diário 
Oficial da União de ontem 
(9), uma deliberação que 
prevê benefícios a condu-
tores cadastrados no RNPC 
(Registro Nacional Positivo 
de Condutores) que não te-
nham cometido infrações 
pelo prazo de 12 meses.

Previsto no CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), o RNPC 
tem por finalidade cadastrar 
condutores que não come-
teram infração de trânsito 
sujeita à pontuação durante 
o período de um ano.

A Deliberação nº 257, publi-
cada ontem, prevê que, para 
ser cadastrado no RNPC, o 
condutor deverá conceder au-
torização prévia por meio de 
aplicativo ou outro meio ele-
trônico “regulamentado pelo 
órgão máximo executivo de 

trânsito da União”, ou seja, 
pelo Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito).

Após conceder a autori-
zação, o condutor será ca-
dastrado no RNPC, indepen-
dentemente de comunicação 
pelo órgão máximo executivo 
de trânsito da União. A au-
torização prévia “implica o 
consentimento do condutor 
para que os demais cidadãos 
visualizem seu cadastro no 
RNPC”, conforme disposto na 
deliberação

A consulta ao RNPC, na 
qual é informado se o pesqui-
sado está ou não cadastrado, 
é garantida a todos os cida-
dãos, com o nome completo 
e CPF do condutor. O RNPC 
“poderá ser utilizado para a 
concessão de benefícios de 
qualquer natureza aos con-
dutores cadastrados”.

Pesquisadores da USP 
(Universidade de São Paulo) 
identificaram substância 
capaz de barrar o avanço 
da doença de Parkinson. A 
AG-490, constituída à base 
da molécula tirfostina, foi 
testada em camundongos e 
impediu 60% da morte ce-
lular. Ela inibiu um dos ca-
nais de entrada de cálcio nas 
células do cérebro, um dos 
mecanismos pelos quais a 
doença causa a morte de neu-
rônios. Não há cura para o 
Parkinson, apenas controle. 

“Estamos sugerindo que 
é esse composto que pode 
um dia, ser usado na medi-
cina humana”, explica o pro-
fessor Luiz Roberto Britto, 
que coordena o projeto com 
pesquisadores do Instituto 
de Química da USP e da Uni-
versidade de Toronto. Os re-
sultados foram publicados na 
“Molecular Neurobiology”.

A doença é caracterizada 
pela morte precoce ou de-
generação das células res-
ponsáveis pela produção de 
dopamina.

Compra de imóveis em 
Dubai por russos já 
cresceu 67% no primeiro 
trimestre de 2022

Getty Images

comprar em Dubai.
A imobiliária de Dubai Bet-

terhomes diz que as compras 
de imóveis por russos foram 
dois terços maiores nos três 
primeiros meses de 2022. E 
outra imobiliária, Modern Li-
ving, disse à BBC que contratou 
muitos corretores falantes de 
russo para atender à crescente 
demanda. O executivo Thiago 
Caldas disse que a empresa está 
recebendo muitas chamadas de 
russos que querem se mudar 
para Dubai imediatamente.

“Os russos que estão che-
gando não compram só como 
investimento, eles estão vendo 
Dubai como uma segunda 
casa”, ele afirmou. Muitas 
companhias multinacionais e 
start-ups russas também estão 
transferindo seus funcionários 
para os Emirados Árabes.

Fuad Fatullaev é o co-
fundador da WeWay – uma 
empresa de tecnologia blo-
ckchain que tinha escritórios 
na Rússia e Ucrânia. Após o 
início da guerra, ele e seus 
sócios realocaram centenas 

de funcionários para Dubai.
“A guerra teve um tremendo 

impacto nas nossas operações. 
Não podíamos continuar [como 
estávamos] porque tivemos de 
tirar centenas de pessoas da 
Ucrânia e da Rússia”, diz Fuad, 
que é cidadão russo.

Ele afirma que a empresa 
optou por levar os funcionários 
aos Emirados Árabes Unidos 
porque o país oferece um am-
biente econômico e político se-
guro para operar negócios.

Ele afirmou que empresas 
russas estão deixando o 
Rússia por causa das imensas 
dificuldades para operar com 
as sanções. O desafio é ainda 
maior para empresas que 
lidam com clientes e marcas 
estrangeiras, já que muitas 
companhias europeias e ame-
ricanas cortaram laços com 
companhias russas, ele diz.

Empresas globais como a 
Goldman Sachs, JP Morgan e 
Google fecharam escritórios na 
Rússia e também estão trans-
ferindo parte dos funcionários 
para Dubai.

“Há definitivamente uma 
fuga de cérebros em curso. 
Muitas pessoas estão saindo 
porque há muitas restrições aos 
negócios agora”, diz Fatullaev.

Preços de imóveis 
O banco central da Rússia 

está impedido de movimentar 
os bilhões em moedas interna-
cionais em bancos estrangeiros. 
Alguns foram até removidos do 
sistema financeiro Swift.

Para proteger suas reservas, 
o governo russo impôs restri-
ções ao capital e proibiu ci-
dadãos de deixar o país com 
mais de US$ 10 mil em moeda 
estrangeira.

Como está difícil transferir 
dinheiro, muitos compradores 
russos estão pagando com crip-
tomoedas. Outros têm usado 
intermediários, que recebem 
as criptomoedas e repassam o 
dinheiro ao vendedor.

Países do Golfo – incluindo 
os Emirados Árabes Unidos, 
a Arábia Saudita – rejeitaram 
pedidos de potências europeias 
para impor sanções à Rússia.

Denominação não está 
ligada diretamente à 
crença e sim com a 
desinstitucionalização
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Infraestrutura

Desabastecimento

Fronteira

Unidade de Saúde do bairro Santa Emília será 
entregue em até 60 dias, garante secretário 

Sesau registra 65 licitações
de medicamentos e insumos  
que terminaram desertas

Sete cidades de MS participam 
de estratégia de imunização

A próxima unidade 
que também estava com 
as obras paralisadas e 
deve ser entregue ainda 
este mês é a USF (Unidade 
de Saúde da Família) 
do Jardim Presidente. A 
ordem de serviço para 
retomada e conclusão 
da obra foi assinada no 
fim do mês de março. A 
previsão é de que a obra 
seja entregue até agosto 
deste ano e o investimento 
é de aproximadamente 
R$ 616 mil. Em 
funcionamento, a unidade 
deve beneficiar mais de 15 
mil pessoas. 

Nos últimos cinco 
anos, nove unidades de 
saúde foram retomadas 
e concluídas nos bairros: 
Sírio-Libanês, Vila Cox, 
Oliveira, Azaléia, Dom 
Antônio Barbosa, Zé 
Pereira, Cristo Redentor 
e Arnaldo Estevão 
Figueiredo, além de três 
Clínicas da Família 
implementadas nos 
bairros Nova Lima, Portal 
Caiobá e Iracy Coelho, 
ampliando o acesso e 
levando assistência de 
qualidade a mais de 
120 mil pessoas das sete 
regiões urbanas da cidade. 

Próxima inauguração 

Rafaela Alves 

A Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde Pública) teve 
65 licitações para compra de 
medicamentos e insumos que 
deram desertas por conta da 
pandemia da COVID-19, ou seja, 
nenhuma empresa se mostrou 
interessada em realizar a venda 
dos medicamentos. Segundo a 
pasta, alguns desses certames 
foram abertos no ano passado, 
mas os trâmites passaram 
para este ano. “Em tese seriam 
adquiridos para 2022”, dizia 
trecho da nota. 

Na lista dos processos fra-
cassados estão os seguintes me-
dicamentos: broncodilatadores, 
anti-inflamatórios, fármaco 
para esquizofrenia, vitaminas, 
insulina e até preservativos. De 
acordo com o titular da pasta, 
José Mauro Filho, dois motivos 
têm influenciado no fracasso 
dos certames: falta de matérias-
-primas que são importadas e o 
preço dos medicamentos. 

“Quando você começa um 
processo de licitação, começa 
pelo preço base daquele me-
dicamento, mas quando chega 
a fase de entrega, de três a 
quatro meses depois, é outro 
valor completamente diferente 
do valor licitado. Como na cons-

trução civil, uma obra que co-
meçou lá em 2014 teve o recurso 
de R$ 1,6 milhão, hoje, essa 
obra você vai gastar no mínimo 
R$ 4 milhões”, explicou.

Outro ponto levantado pelo 
secretário em relação à falta 
de medicamentos é de que em 
muitos casos a produção na-
cional não tem um volume sufi-
ciente para atender a demanda. 
De acordo com a Abiquifi (Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Insumos Farmacêuticos), 
o Brasil produz atualmente 
apenas 5% dos ingredientes 
necessários para a produção 
de medicamentos, incluindo as 
vacinas contra a COVID-19.

“Nós não temos uma pro-
dução que supra a demanda 
interna para que estados e 
municípios consigam comprar. 
Com isso, o governo federal tem 
de fazer a importação desse 
produto, como foi feito na pan-
demia em relação às máscaras e 
luvas, que faltaram no mercado 
interno e tivemos de importar”, 
esclareceu. 

José Mauro reiterou ainda 
que não faltam somente me-
dicamentos de alto custo, mas 
também medicamentos básicos, 
como dipirona injetável, amoxi-
cilina com clavulanato [um dos 
fármacos que estão na lista do 

município das licitações que 
fracassaram] e azitromicina. 
“São medicamentos que au-
mentaram muito o consumo e 
o mercado interno não supre.” 

Segundo o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde, 23 conselhos estaduais 
relataram no fim de fevereiro 
dificuldade de compra de medi-
camentos injetáveis, entre eles 
a dipirona. Inclusive o labora-
tório Teuto, que detém mais de 
50% do comércio de dipirona 
injetável no Brasil, comunicou 
em fevereiro que suspendeu a 
fabricação do medicamento por 
tempo indeterminado.

O secretário municipal 
alertou ainda para a impor-
tância dos decretos da pan-
demia para solução desse pro-
blema da falta de medicamentos. 
Isso porque, com os decretos, 
os municípios podem realizar 
compras emergenciais, ou seja, 
sem a necessidade de realizar o 
processo licitatório. Vale relem-
brar que o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, assinou no 
fim do mês passado a portaria 
que estabeleceu o fim da Espin 
(Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional) ins-
taurada em fevereiro de 2020 
pela COVID-19. A portaria foi 
publicada no dia 22 de abril, mas 

entrará em vigor após 30 dias, 
ou seja, no dia 22 de maio.

“É um decreto que eu utilizo 
pra poder fazer esse tipo de 
manobra dessa situação. Então 
tudo isso eu tenho de montar um 
quebra-cabeça diariamente pra 
resolver, mas esse é o meu tra-
balho. Mas o fim da Espin pode 
atrapalhar”, finalizou. 

Entretanto, esse problema 
da falta de medicamentos não 
é algo exclusivo de Campo 
Grande. A pasta informou que 
é algo mundial. Inclusive, con-
forme o Cosems-MS (Conselho 
de Secretarias Municipais de 
Saúde de Mato Grosso do Sul), 
94% dos municípios de Mato 
Grosso do Sul estão com falta 
de medicamentos essenciais.

Licitações do Governo do Es-
tado também deram desertas, 
segundo o secretário estadual 
de Saúde, Flávio Britto. “Essa 
é uma das heranças malditas 
da pandemia da COVID-19; 
muitas licitações fracassaram 
por falta de insumo para pro-
dução desses medicamentos em 
todo o mundo”, disse.

O jornal O Estado vem ques-
tionando a SES (Secretaria de 
Estado de Saúde) desde o dia 3 
de maio sobre o quantitativo de 
licitações que fracassaram, mas 
não obteve respostas. 

 A UBSF (Unidade Básica 
de Saúde da Família) do 
bairro Santa Emília deve ser 
inaugurada em 60 dias. A 
informação foi dada pelo se-
cretário municipal de Saúde, 
José Mauro Filho, junto com 
a prefeita Adriane Lopes (Pa-
triotas), durante visita ao 
canteiro de obras ontem (9). 
A população aguarda pela 
unidade há mais de 30 anos.

Vale destacar que a uni-
dade teve a obra iniciada em 
2015, mas foi paralisada no 
ano seguinte por entraves 
burocráticos, com aproxima-
damente 45% da sua parte 
física executada. A Prefei-
tura de Campo Grande con-
tratou a empresa para a 
conclusão da unidade, com 
investimento previsto de R$ 
1.325.837,99. A obra foi reto-
mada no ano passado. 

“Hoje estamos com mais 
de 90% da obra concluída e 
dentro de 60 dias devemos 
inaugurar. De acordo com 
a empresa responsável 
agora só falta a parte de 
acabamentos”, explicou José 
Mauro. 

Conforme o presidente 
do bairro, Júlio César, de 
45 anos, a população local 
lutava há mais de 30 anos 
por uma unidade de saúde. 
“Temos de percorrer cinco 
quilômetros até a Unidade de 
Saúde do bairro Buriti para 
ter atendimento. Sem falar 
que lá fica sobrecarregado”, 
explicou, e acrescentou que 
a unidade vai abranger mais 
de 12 mil pessoas. “Além dos 
moradores do Santa Emília, 
vai contemplar os moradores 
do Aquarius I e II.”

A prefeita assegurou que 
já tinha percorrido aquela 
região e tinha conhecimento 

Camila Farias 

Mato Grosso do Sul parti-
cipará da ação de vacinação 
em massa lançada pelo Mi-
nistério Público no último 
sábado (7), com o objetivo 
de atualizar a situação va-
cinal da população das re-
giões fronteiriças, que será 
realizada em 33 municípios 
do país. 

De acordo com o presi-
dente do Cosems-MS (Con-
selho de Secretários Munici-
pais de Saúde de Mato Grosso 
do Sul), Rogério Leite, as sete 
cidades que participarão da 
Estratégia de Vacinação nas 
Fronteiras são: Bela Vista, 
Coronel Sapucaia, Corumbá, 
Mundo Novo, Porto Murtinho, 
Paranhos e Ponta Porã, que 
foram escolhidas por es-
tarem demarcadas por linhas 
de fronteira seca ou fluvial. 

Ele explica que, consi-
derando que essas cidades 
são portas de entrada e de 
fronteira, onde existe uma 
grande circulação de pes-
soas, isso consideravelmente 
aumenta a vigilância da es-
tratégia de saúde no sentido 
de não deixar com que haja 
aumento de doenças em que 
se possam fazer o controle 
por meio da vacinação. 

“Nesse quesito são prio-
rizadas as vacinas tríplice 
viral abrangendo o sarampo, 
caxumba, rubéola,  poliome-
lite, febre amarela, COVID-19 
e a influenza. Nós estaremos 
em contato junto ao minis-
tério. O Cosems-MS conta 
coma secretaria estadual e 
as secretarias municipais 
desses sete municípios para 
que possamos fazer a me-
lhor logística de ação e de 
uma maneira bem dinâmica, 
visto que a ação, ocorrerá 
desde o dia 7 até o dia 10 de 

novembro”, destaca Rogério. 
Ele afirma ainda que esse 

é o primeiro momento de 
repasse dessa informação 
e que posteriormente será 
falado sobre a ação junto à 
imprensa, junto aos órgãos 
de comunicação, para que 
se possa ter uma nova reali-
dade e uma maior segurança 
na atualização do calendário 
vacinal da população. 

Como já noticiado pelo 
jornal O Estado, no ano pas-
sado Mato Grosso do Sul 
registrou a pior cobertura 
vacinal dos últimos seis anos 
e de acordo com a plataforma 
DataSus do Ministério da 
Saúde; em 2021 a taxa de 
imunização das principais 
vacinais como a BCG (bacilo 
de Calmette Guérin) ficou 
em 59,9%, febre amarela em 
65,5%, poliomielite em 72,5% 
e as demais vacinas todas 
não passaram de 76%.

De acordo com a coordena-
dora municipal de Vacinação 
de Mundo Novo, Cristiane 
Paixão, a queda pela procura 
de vacinação no município 
se deu no início do período 
da pandemia e permaneceu 
em queda. “Está permane-
cendo a dificuldade dos pais 
trazerem as crianças para 
se vacinar, inclusive para a 
vacinação contra a COVID-
19”, disse. 

A Estratégia de Vacinação 
na Fronteira, que vai até 10 
de novembro, visa aumentar 
a cobertura vacinal nas ci-
dades fronteiriças, evitando 
novos casos ou reintrodução 
de doenças imunopreveníveis 
no Brasil. Das 33 cidades 
incluídas no programa, 12% 
atingiram as metas de cober-
tura vacinal contra poliomie-
lite e tríplice viral e 6% atin-
giram a meta de cobertura 
vacinal contra febre amarela.

Para o jornal O Estado, 
Flávio Shinzato, presidente 
do CRF-MS (Conselho Re-
gional de Farmácia de Mato 
Grosso do Sul), cita fatores 
como a falta de matéria-prima 
generalizada em vários seg-
mentos, a guerra na Ucrânia 
e o aumento nos preços dos 
medicamentos. 

“A guerra na Europa 
também vem influenciando 
isso porque são países que 
são grandes produtores de 
matéria-prima farmacêutica, 
comprometendo o envio para o 
nosso país. Além desses agra-
vantes, tudo tem um custo ele-
vado, que aumentou bastante 
na produção, que vai estar re-
fletindo no usuário. Também há 
o efeito cascata, em que o usu-
ário é acometido por consumo 
de medicamento de maneira 

corriqueira por meio da receita, 
e este não acha”, pondera. 

Com isso, Flávio Shinzato 
pontua que o momento é im-
portante para evitar o con-
sumo e a compra excessivos 
de medicamentos. 

“O que se pede agora é 
toda parcimônia no consumo 
exagerado de medicamentos. 
Quando achar, comprar estri-
tamente o necessário. Assim, 
precisamos de conscientização 
no uso correto desses medica-
mentos. O conselho está bem 
atento a essa questão desse 
fato, sazonal, dessa falta gene-
ralizada. Temos comunicado 
aos profissionais farmacêu-
ticos para que fiquem atentos 
a forma de sua assistência 
farmacêutica. Orientar bem o 
cliente quanto à substituição 
do medicamento”, finalizou. 

Conselho Regional de Farmácia alerta para 
riscos de consumo e compra exagerados

Tenho de montar 
um quebra-cabeça 
diariamente para 
resolver. O fim da 
Espin pode atrapalhar
José Mauro Filho, secretário municipal de Saúde

Entre os fármacos 
em falta estão: 
broncodilatadores, 
vitaminas e insulina
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Falta de fármacos também foi apontada pela secretaria 
estadual de Saúde como ‘herança maldita da pandemia’
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dessa demanda, em relação 
à unidade de saúde. “É um 
compromisso da minha gestão 
concluir não só essa, mas 
todas as unidades de saúde 
[que estão em obras ou inaca-
badas], para que a população 
tenha uma melhor assistência 
a saúde”, disse.(RA)

Essa obra vai 
ajudar muito 
aos moradores 
do bairro, 
que precisam 
percorrer cinco 
quilômetros por 
atendimento
Júlio César, presidente do Santa Emília

Funcionários trabalham 
para finalizar obra 
esperada por mais de 
30 anos na região

Nilson Figueiredo

Nilson Figueiredo
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Apesar da necessidade, prioridade é a de atender projetos como o Mesa Brasil e o FAC

Mais de 300 postes foram 
derrubados em acidentes e 
custos chegam a R$ 30 mil

Alunos de Rio Brilhante e até casal de 
holandeses já conheceram Bioparque 

Produtos caros nas gôndolas provocam 
aumento nos pedidos de doações na Ceasa 

Primeira semana de 
visitas gratuitas teve 
adesão de 150 pessoas 
de Rio Brilhante 

Pastora Glória Campos 
busca alimentos para 
distribuir às famílias 
em vulnerabilidade

Nilson Figueiredo 

Valentin Maneiri

IBGE inicia 
treinamento para 
Censo 2022 

Detran libera início 
do processo de 
habilitação on-line

Sede do DOF deve 
ser entregue em 
setembro 

Diretora do Dracco 
é convidada para 
evento internacional 

Prefeitura autoriza 
criação de cursos 
preparatórios

O treinamento dos 
instrutores para o Censo 
2022, do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), iniciou no dia 
2 de maio e está previsto 
para acabar no dia 13 
de maio. São 62 pessoas, 
sendo 25 representantes 
de outras cidades, 
nesta primeira fase de 
treinamento, realizada no 
Exceler Plaza Hotel, em 
Campo Grande. O Censo 
2022 será feito entre 1º de 
agosto e 31 de outubro.

O Detran-MS habilitou 
a forma on-line para a 
primeira solicitação da 
habilitação, realizada 
pela CFC (Centro de 
Formação de Condutores). 
Ou seja, não é mais 
necessária a ida até a 
agência do departamento. 
Essa ferramenta está 
disponível apenas na 
Capital, e futuramente 
será implantada nas 
outras cidades de MS. 

O DOF (Departamento 
de Operações de 
Fronteira) está com a 
sua sede quase pronta. 
A previsão de entrega é 
esperada para setembro 
e, de acordo com a 
Agesul, a construção 
está 67% concluída. 
Toda a estrutura custou 
R$ 5,162 milhões e está 
localizada em Dourados. 
O DOF é um dos 
principais responsáveis 
por combater o tráfico 
internacional de drogas e 
armas no país. 

Convidada pelo George 
C. Marshall European 
Center for Security 
Studies, a delegada 
Ana Cláudia Medida, 
diretora do Dracco 
(Departamento de 
Repressão à Corrupção 
e ao Crime Organizado), 
foi convocada para 
participar de um fórum 
global único, onde 
profissionais da lei 
e policiais de todo o 
mundo se juntaram 
para discutir assuntos 
atuais e emergentes 
apresentados por 
organizações criminosas 
transnacionais. O evento 
ocorreu em Roma, na 
Itália. 

Foi publicado no 
Diogrande (Diário Oficial 
de Campo Grande), de 
ontem (9), a Lei nº 6.824, 
que autoriza a criação de 
cursos preparatórios para 
concursos municipais. 
O programa “Cursinho 
Preparatório Popular” 
consiste em disponibilizar 
para os candidatos aulas 
de revisão das disciplinas, 
conforme exigência de 
cada edital. As aulas 
serão diárias e com carga 
horária de 20 a 25 horas 
semanais.

Kamila Alcântara

Os crescentes aumentos nos 
preços dos produtos alimentí-
cios estão ultrapassando ques-
tões econômicas e se tornando 
uma preocupação social. Na 
edição do último sábado (7), 
a equipe de O Estado revelou 
um incremento no número de 
famílias que, sem alternativa, 
precisam se endividar com 
cartões de crédito para con-
seguir levar os produtos até a 
mesa. Além disso, outro fator 
que comprova a dificuldade 
enfrentada nos lares campo-
-grandenses foi identificado 
na Ceasa (Central de Abasteci-
mento de Mato Grosso do Sul), 
onde a busca por doações está 
maior, reflexo de mais famílias 
em situação de vulnerabili-
dade necessitando do auxílio 
de instituições filantrópicas. 

Gerente de um dos boxes 
da Ceasa, Carlos Oliveira, de 
45 anos, explica que a maioria 
dos funcionários não está au-
torizada a entregar os pro-
dutos para qualquer pessoa 
que chega, sendo prioridade 
apenas para o projeto Mesa 
Brasil e o FAC (Fundo de Apoio 
à Comunidade) da prefeitura. 
Mesmo assim, ele confirma 
que a busca por alimentos 
está maior. 

“Na verdade a gente não doa 
pra qualquer um. Aqui no box 
só doamos para o Mesa Brasil, 
porque é uma instituição séria, 
que emite nota fiscal e conhe-
cemos bem. Sabemos que vai 
montar as cestas para famílias 
carentes”, esclarece Carlos.

Responsável por outro box 
da Central de Abastecimento, 
Maicon Leon tem 32 anos, 
nove deles foram trabalhando 
lá, e percebeu o crescimento 
dos pedidos. “Sempre que há 

Os organizadores das ex-
cursões pelo Bioparque Pan-
tanal comemoraram a pri-
meira semana de visitações 
do público em geral e de 
escolas. Até turistas de outros 
países se inscreveram para 
conhecer o maior espaço de 
água doce do mundo, além de 
um grupo de escolas munici-
pais de Rio Brilhante.

De acordo com a asses-
soria de imprensa, a primeira 
semana foi considerada um 
“sucesso total. Foram estu-
dantes de três escolas pri-
vadas de Campo Grande, uma 
estadual e cinco municipais 
de Rio Brilhante”. Até um 
casal de holandeses, de apro-
ximadamente 50 anos, foi ao 
Bioparque, para encerrar a 
viagem ao Pantanal. 

As escolas municipais foram 
os CEMs (Centros Municipais 
de Educação) Esperança I, II, 
III, IV e a Prefeito Sírio Borges. 
Ao todo, 150 pessoas, entre 
alunos e estudantes, saíram do 
município de Rio Brilhante às 
10h, almoçaram já em Campo 
Grande e fizeram o passeio, 
que começou às 14 horas.

“Entendemos as dificul-
dades de levar todos os alunos, 
mas acho que excursões como 
essas são de grande relevância 
para os municípios do interior. 
Foi uma experiência marcante 
na vida dos nossos alunos”, 
disse o diretor José Sérgio, do 

lias perdendo seus empregos 
e pedindo ajuda às instituições 
que atendemos. Tem muita 
gente hoje em dia que não 
tem como pagar o próprio 
alimento”, conclui.

CEM Esperança IV.
Com as visitas escalonadas 

por público, de segunda-feira 
a sábado, a média semanal 
de pessoas que irão ao es-
paço é de 3,3 mil. A expecta-
tiva é de que 1.000 pessoas 
passem pelo Bioparque todos 
os dias, sendo que aos sá-
bados é apenas de manhã. 
Vale lembrar que, conforme 
já noticiado por O Estado, 
a nova abertura para ca-
dastros deve acontecer no 
dia 16 de maio e as visitas 
continuam gratuitas até o 
mês de dezembro deste ano. 

Reprodução de nova espécie de peixe
Descoberto há pouco mais 

de dois anos em um afluente 
do Rio Correntes, o lambari 
da espécie tetra de cauda 

vermelha se reproduziu no 
tanque Veredas. Apesar de já 
existir há milhares de anos, 
sua descoberta tem um valor 
grande para a ciência. 

Segundo o biólogo e 
curador do Bioparque, He-
riberto Gimênes Junior, a 
reprodução do tetra de cauda 
vermelha em um aquário con-
tribui para sua preservação. 
“Ela veio de um lugar res-
trito, um rio que sofre muito 
impacto com relação à cana, 
à soja e ao gado. A tendência 
é de que esse rio sofra muito 
com o desmatamento e pro-
vavelmente, quando o rio 
é prejudicado, as espécies 
que ali estão também são 
prejudicadas, pois perdem 
a proteção e a mata ciliar”, 
finalizou.(KA)

Em meio à onda de aci-
dentes e ao desrespeito às 
normas de trânsito, os postes 
de energia elétrica estão sendo 
derrubados por veículos em 
Campo Grande. Para a Ener-
gisa, que precisa manter uma 
equipe de plantonistas para 
essas situações, falta ainda 
conscientização dos moto-
ristas para as consequências 
sociais da própria impru-
dência, como deixar sem luz 
quem depende da energia para 
sobreviver. Conforme explica a 
concessionária, os gastos dos 
abalroamentos de postes ficam 
entre R$ 3 mil e R$ 30 mil e a 
responsabilidade é totalmente 
do causador dos danos. Muitas 
vezes esse pagamento é deci-
dido na esfera judicial.

De 2021 até abril deste ano, 
foram 306 casos, em que o 
mais caro foi registrado na 
Rua Raul Pires Barbosa em 
setembro. Um caminhão, car-
regado com uma máquina 
agrícola, arrastou a fiação da 
avenida, localizada no bairro 
Chácara Cachoeira, gerando 
um prejuízo de R$ 69,5 mil.

“Nós temos uma equipe de 
prontidão só para essas si-
tuações, assim como existe 
o plantão do Corpo de Bom-
beiros. Nossa primeira preocu-
pação é a comunidade afetada, 
pois precisamos garantir a 
segurança de todos ali, até 

para a equipe de resgate”, 
explica Diego Souza Silva, 
coordenador do DCMD (De-
partamento de Construção, 
Manutenção e Distribuição) 
da Energisa. Vale lembrar que, 
no “arrastão” registrado na 
Rua Raul Pires Barbosa, mais 
de 1,3 mil casas e estabele-
cimentos comerciais ficaram 
sem luz por quase 12 horas. 
Uma idosa de 69 anos chegou 
a ficar com o veículo preso em 
meio aos cabos energizados. 

Com isso, o coordenador 
do DCMD pontua que falta 
conscientização das pessoas, 
que, ainda, decidem beber e 
depois pegar o volante. Isso 
pode trazer consequências 
para toda a sociedade, já que 
toda o abastecimento elétrico 
de uma região precisa ser des-
ligado para reparar um dano 
causado por imprudência.

“A gente olha o prejuízo 
financeiro, mas muito mais 
além disso. Muitas vezes, 
no circuito afetado, têm 
pessoas que dependem da 
energia para sobreviver, 
com aqueles equipamentos 
de home care. Hoje preci-
samos que essas pessoas, 
que costumam beber e di-
rigir, façam a reflexão de 
que uma atitude dessas 
pode impactar toda a so-
ciedade”, conclui o coorde-
nador. (KA)

Segundo a Peic (Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consu-
midor) de Campo Grande, 
do mês de abril, o levan-
tamento mostra que o 
cartão de crédito é o prin-
cipal motivo das dívidas 
de 68,8% das famílias da 
Capital e 57,5% dos entre-
vistados possuem inadim-
plência acima de 90 dias. 

Campo Grande teve a 
maior alta no preço da 
cesta básica entre as ca-
pitais do país, com dife-
rença de 6,42%. Segundo 
a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos 
do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconô-
micos) de abril, a compa-
ração entre abril de 2022 
e abril de 2021 mostrou 
que o município também 
teve a maior variação 
dos últimos 12 meses: 
de 29,93%. Com a quinta 
cesta básica mais cara 
do país, o cidadão campo-
-grandense deve trabalhar 
138 horas e 16 minutos, de 
acordo com o valor atual 
do salário-mínimo, para 
conseguir adquiri-la.

Cartão de crédito 
é principal motivo 
do endividamento 
com alimentação

um aumento dos preços, que 
a economia aperta, aparecem 
mais pessoas aqui pedindo 
comida. Quando tem, a gente 
doa sem problema nenhum. É 
bom saber que aquele produto, 
que só ia ocupar espaço aqui, 
está sendo aproveitado por 
uma família”, diz Maicon.

Em uma pequena picape, a 
pastora Glória Campos, de 50 
anos, aguarda os ajudantes 
Abimael e Miguel retornarem 
de uma “rodada de pedidos” 
pelos boxes. Eles pertencem à 
Igreja Pentecostal Fé e Amor, 
que fica no bairro Coronel An-
tonino, que atende 68 famílias 
em situação de vulnerabili-
dade há dez anos. 

“Realizamos este projeto, 
de arrecadação e doação, há 
muitos anos, mas já tem al-
guns meses que buscamos pro-

dutos aqui também, por causa 
da procura. Daqui, fazemos a 
seleção e higienização para 
entregar. Tem semana em que 
conseguimos montar 20, ou-
tras 10… Depende de como 
estão as doações. Entregamos 
nos bairros Vila Nova, Coronel 
Antonino, Canguru e até em Si-
drolândia”, detalha a pastora.

Para as famílias cadas-
tradas nos Cras (Centros de 
Referência de Assistência So-
cial), que buscam ajuda nas li-
deranças comunitárias ou são 
cadastradas em instituições, a 
Prefeitura de Campo Grande 
destina os ofícios com pedidos 
de doações para o FAC. Renata 
da Paixão é a líder do setor 
de hortas do Fundo de Apoio 
e, todas as manhãs, vai com 
sua equipe à Ceasa tentar an-
gariar o máximo de produtos 

possíveis para doações.
“Nós trabalhamos com ofí-

cios, não informamos datas 
ou quantidades. Recebemos 
demandas das sete regiões de 
Campo Grande, de lideranças 
comunitárias e dos Cras. Re-
cebemos aqui os alimentos, 
levamos para a UTA (Uni-
dade Técnica de Agricultura 
Urbana), ali no Jardim TV 
Morena, montamos as cestas 
e doamos. O que não é apro-
veitado destinamos para as 
hortas ubanas que apoiamos, 
para usar no adubo”, explica 
Renata.

Renata começou a desen-
volver este trabalho em ja-
neiro e, nesse pouco tempo, já 
sentiu o aumento da demanda 
nos últimos dias. “Existem as 
comunidades que sempre pre-
cisam, mas tem muitas famí-
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Como já informamos em edições anteriores, o prazo 
de envio da declaração do Imposto de Renda foi prorro-
gado para 31 deste mês, assim como o pagamento para 
quem precisa efetuar essa quitação com o Leão. Mas, 
para quem tem a sorte de ter sua restituição, ou seja, 
que durante o ano de 2021 teve um recolhimento maior 
que deveria, a Receita faz o ajuste de valores e devolve 
ao contribuinte o que ele recolheu a mais. Daí o nome da 
Declaração de Ajuste Anual. 

Pois bem, neste mês de maio, então, teremos todos 
estes acontecimentos: encerra-se o prazo de entrega, e 
vale aqui lembrar que a multa por atraso na entrega é de 
R$ 165,74, podendo chegar no máximo de 20% do imposto 
de renda; temos o vencimento da primeira parcela ou 
quota única, para quem precisar acertar os valores, que 
aí são as pessoas que recolheram um valor menor e, por 
isso, precisam efetuar o pagamento do imposto que faltou 
durante o ano de 2021; e teremos também o primeiro lote 
de restituição que é nosso foco da semana.

Os pagamentos das restituições funcionam da se-
guinte maneira: quanto mais cedo você enviar sua de-
claração, mais cedo entra na fila para esta restituição. 
O primeiro lote já sai no dia 31 de maio e é destinado 
aos contribuintes idosos acima de 60 anos, contribuintes 
com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave 
e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério, 
segundo a Receita Federal.

Logo depois das prioridades, as restituições são pagas 
de acordo com a data do envio, por isso tinha frisado que, 
quanto antes enviar é melhor. Assim, já entra na fila de 
restituições. Os lotes vêm na sequência, sendo: 30 de 
junho para o segundo lote, 29 de julho para o terceiro 
lote, 31 de agosto para o quarto lote e, por fim, no dia 30 
de setembro, o quinto lote. 

Portal e-cac
Aqui vou dar duas informações importantes. A 

primeria é sobre como você consultar o seu imposto 
de renda, utilizado o portal e-cac (https://cav.receita.fa-
zenda.gov.br/autenticacao/login), ou usando sua senha do 
gov.br, ou gerando um código de acesso. Depois de logado, 
só consultar em “meu imposto de renda”, você terá todas 
as informações sobre o andamento da sua declaração.

A segunda informação vem de um alerta da Receita 
Federal, pois envolve golpes com as restituições. É claro: 
envolve dinheiro, já tem golpista de olho. O meu alerta é 
o seguinte: a Receita Federal não envia e-mail para você. 
Então, se receber e-mail, mesmo que tenha logotipo da 
Receita, com algum link, falando que você tem restituição, 
por favor, não clique. É golpe. A Receita só irá te mandar 
mensagens diretamente no portal e-cac, que mencionei 
anteriormente, pois o seu acesso é seguro.

Contadora, administradora, professora universi-
tária e coordenadora do NAF (Núcleo de Apoio 

Fiscal) da Estácio Campo Grande-MS.

Lizandra 
Menezes

IRPF 2022: restituição

Custo médio do 
combustível em Mato 
Grosso do Sul é de R$ 
6,57, segundo a ANP

Em Mato Grosso do 
Sul, o óleo diesel está 
com o preço médio 
de R$ 6,57, segundo 
levantamento de 
preços semanal da ANP 
(Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural 
e Bicombustíveis). O 
menor valor encontrado 

foi em Dourados, de 
R$ 6,12, e o maior em 
Corumbá, de R$ 7,03. 

Em Campo Grande, 
o preço médio do 
combustível ficou em R$ 
6,52. Os valores variam 
entre R$ 6,15 e R$ 6,75, 
resultando em uma 
diferença de 9,76%.

Diesel chega a R$ 7,03 em MS
“Deve impactar em média 
trinta e nove centavos, em 
cada produto. Quanto à gaso-
lina, não terá alteração neste 
momento”, explicou.

Em nota divulgada à im-
prensa, a Petrobras justi-
ficou o encarecimento em 
razão da redução da oferta 
diante da demanda.

“Os estoques globais estão 
reduzidos e abaixo das mí-
nimas sazonais dos últimos 
cinco anos nas principais 
regiões supridoras. Esse de-
sequilíbrio resultou na ele-
vação dos preços de diesel 
no mundo inteiro, com a va-
lorização deste combustível 
muito acima da valorização 
do petróleo. A diferença 
entre o preço do diesel e o 
preço do petróleo nunca es-
teve tão alta”, disse, em nota.

Conforme o economista 
Eugênio da Silva Pavão, o 
novo reajuste deixará a eco-
nomia de Mato Grosso do Sul 
vulnerável com o repasse 
para outros setores produ-
tivos. 

“Seguindo a política de 
preços de paridade com o 
mercado internacional, o au-
mento do diesel nas distri-
buidoras chegará às bombas 
dos postos em breve. Com 
alta de 47% desde janeiro, o 
diesel tem um forte impacto 
na economia por seu peso 

no transporte de bens e ser-
viços no Brasil. Na inflação, 
o impacto é de 0,25%, atin-
gindo o frete, transportes 
urbanos, custos de produção 
de máquinas agrícolas, entre 
outros”, destacou.

Frete 
De acordo com o presi-

dente do Sindicato dos Ca-
minhoneiros, o frete também 
ficará mais caro. No entanto, 
é preciso que o novo valor 
do diesel chegue primeiro às 
bombas, para depois calcular 
o impacto.

“O aumento vai afetar o 
preço do frete, que vai ser 
transferido para o valor dos 
alimentos, e em toda a cadeia 
de consumidores.

 O frete automaticamente 

vai aumentar com o repasse, 
mas só vamos saber após o 
aumento chegar às bombas. 
Depois disso, os embarca-
dores terão de aumentar o 
custo do transporte”, disse 
Bellinati.

No último aumento do óleo 
diesel, no dia 11 de março, o 
frete encareceu em até 20%, 
segundo informado por Osni, 
na época.

Reajustes em 2022 
O primeiro aumento 

do óleo diesel, neste ano, 
ocorreu em 12 de janeiro, 
quando o produto foi reajus-
tado em 8,08%. Em março, 
teve o segundo encareci-
mento nas distribuidoras, de 
24,93%. Hoje, o preço subiu 
mais uma vez, com quase 9%.

Bela Reina

A partir de hoje, o preço 
do diesel fica 8,87% mais 
caro nas distribuidoras, 
saindo de R$ 4,51 para R$ 
4,91 o litro. Com isso, de 
acordo com o presidente do 
Sindicam-MS (Sindicato dos 
Caminhoneiros Autônomos 
de Mato Grosso do Sul), Osni 
Carlos Bellinati, vários pro-
fissionais da categoria estão 
procurando destinos mais 
próximos para não serem 
tão impactados. Outros, até 
mesmo, estão desistindo da 
profissão.

“Muitos companheiros 
estão desistindo de ser ca-
minhoneiros. Outros estão 
carregando o que dá para ter 
um pequeno lucro, com via-
gens curtas de preferência”, 
ressaltou Bellinati.

Segundo o diretor-execu-
tivo do Sinpetro-MS (Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Combustíveis, Lubrificantes 
e Lojas de Conveniência de 
Mato Grosso do Sul), Edson 
Lazarotto, o preço deve im-
pactar, em média, em R$ 0,39.  

Novo reajuste
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Parceria

Desenvolvimento

Incentivo

Expectativa é de chegar a R$ 40 milhões com o programa

Brasil e Japão assinam 
acordo para desenvolver 
agricultura digital

Produção de pitaia sobe 27% 
em Mato Grosso do Sul

Em quase dois meses, prefeitura 
arrecada R$ 28 milhões com Refis

Mais 11 municípios firmam Mais 11 municípios firmam 
parceria para transformar parceria para transformar 
desemprego em empreendedorismodesemprego em empreendedorismo
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A produção de pitaia por 
fruticultores atendidos pelo 
Senar-MS (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) au-
mentou 27,17% nos quatro 
primeiros meses de 2022, se 
comparada a 2021. Entre ja-
neiro e abril deste ano, foram 
vendidos R$ 33,7 mil em frutas 
e produzidas 4,7 toneladas, no 
Estado. Já no mesmo período 
do ano anterior foram comer-
cializados R$ 26,6 mil com 3,7 
toneladas em volume.

Para o coordenador, da As-
sistência Técnica e Gerencial 
em Horticultura, Dorly Pavei, 
esse resultado se deve à valo-
rização da cultura.

“O principal fator para o 
crescimento da cultura foi a 
divulgação da atividade com 
muitas informações. Com isso, 
os produtores rurais enxer-

garam uma oportunidade de 
diversificar suas mercadorias 
e investindo na fruta como uma 
outra opção de renda”, explicou.

As capacitações do Senar-
-MS no cultivo da fruta, como 
o curso “Plantio e Manejo do 
Pomar – Cultivo da Pitaia” pre-
sente no catálogo da instituição, 
motivaram os produtores a se 
interessarem pela atividade.

Segundo Pavei, o conheci-
mento pelo fruto ajuda no cres-
cimento da atividade em Mato 
Grosso do Sul.

“Com a divulgação desse 
aprendizado, os produtores 
rurais também se interessam 
em ingressar na cultura. Isso 
também incentiva o cresci-
mento da atividade, aumen-
tando ainda mais o número 
de fruticultores com pitaia”, 
finalizou.
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Silvio Ferreira

Mais 11 municípios de Mato 
Grosso do Sul aderiram ao 
programa Cidades Empreende-
doras, do Sebrae-MS (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), na 
manhã de ontem (9), na sede 
da entidade. Com isso, o total 
de cidades participantes do pro-
grama chegam a 33, correspon-
dendo a 41% no Estado.

O programa tem como obje-
tivo promover a economia das 
localidades a partir do fortale-
cimento de pequenos negócios. 
Os prefeitos de Água Clara, 
Bataguassu, Batayporã, Bela 
Vista, Caarapó, Coxim, Naviraí, 
Nioaque, Pedro Gomes, Ponta 
Porã e Santa Rita do Pardo com-
pareceram à cerimônia. 

Segundo o diretor-supe-
rintendente do Sebrae-MS, 
Claudio Mendonça, o pro-
grama “potencializa a trans-
formação do desemprego em 
empreendedorismo”. 

Ainda de acordo com ele, com 

o programa, o tempo de buro-
cratização também é reduzido.

“Mais de 27 mil negócios 
nos municípios serão visitados 
para reduzir obstáculos como a 
burocratização: Em Jaraguari, 
por exemplo, antes demorava 
mais de 120 horas para se abrir 
uma empresa. Hoje, é possível 
se abrir uma empresa em média, 
em dez horas”, comemorou. 

Acompanhamento
Conforme o Sebrae-MS, os 

municípios que aderem ao pro-
grama recebem acompanha-
mento durante 18 meses para 
o desenvolvimento de ações de 
fomento de geração de emprego, 
renda e oportunidades de negó-
cios, priorizando a desburocrati-
zação de processos para a aber-
tura e alterações de empresas; 
o incentivo às compras locais; a 
promoção da cultura empreen-
dedora e inovação e o estímulo 
ao desenvolvimento empresa-
rial junto com a formação de 
lideranças que priorizem uma 
gestão pública empreendedora.

Agência Brasil

O Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento), a Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária) e o governo japonês, 
por meio da JICA (Agência 
de Cooperação Internacional 
do Japão), firmaram um pro-
jeto de cooperação para o 
desenvolvimento da agricul-
tura digital e de precisão no 
Brasil. As primeiras ações do 
projeto estão previstas para 
o segundo semestre de 2022.

O projeto Desenvolvimento 
Colaborativo da Agricultura de 
Precisão e Digital para o For-
talecimento do Ecossistema 
de Inovação e a Sustentabili-
dade do Agro Brasileiro visa 
promover o desenvolvimento 

de tecnologias agroindustriais 
sustentáveis, melhorar a pro-
dutividade e a sustentabilidade 
ambiental, e a rentabilidade do 
setor agrícola por meio da 
colaboração público-privada 
entre o Japão e o Brasil.

A iniciativa pretende apoiar 
o estabelecimento de uma pla-
taforma de dados digitais da 
agropecuária. Além de apoio 
ao ecossistema de inovação 
agropecuária no Brasil, o 
projeto tem como principais 
componentes o desenvolvi-
mento de uma plataforma de 
dados da agropecuária bra-
sileira para disseminação de 
tecnologias e informações e 
a execução de três projetos 
piloto nas cadeias produtivas 
de pecuária de corte, grãos e 
sistemas agroflorestais.

Prazo para a adesão ao 
Programa de Pagamento 
Incentivado termina hoje

Izabela Cavalcanti

Mais de 12.500 contribuintes 
já aderiram ao Refis – Programa 
de Pagamento Incentivado em 
Campo Grande –, desde 21 de 
março. Com isso, a prefeitura 
já conseguiu recuperar R$ 28 
milhões, de uma dívida ativa que 
chega a R$ 2,6 bilhões.

No entanto, a expectativa é 
de que a arrecadação chegue 
a R$ 40 milhões.

O Refis tem como objetivo 
quitar débitos decorrentes de 
créditos tributários e não tribu-
tários, incluindo também os ins-
critos em dívida ativa, ajuizados 
ou não. Essas dívidas devem ser 
até 31 de dezembro de 2021.

O ex-prefeito Marquinhos 
Trad (PSD) enviou à Câmara 
Municipal, no dia 3 de março, o 
projeto de lei do Refis 2022. Os 
vereadores aprovaram no dia 8 
do mesmo mês.

Um exemplo de quem con-
seguiu o desconto é a dona 
de casa Creuza Mendes da 
Silva. Ela reduziu a dívida de 
R$ 6 mil para R$ 3 mil. “Eu 
fui embora para Sonora por 
motivo de saúde, tive AVC e 
problemas de coluna, agora 
que voltei estou regularizando 

minha casa. Vou quitar que fica 
melhor”, comentou.

Opções
Para pagamentos à vista, o 

contribuinte que participar terá 
desconto de até 100% da atuali-
zação monetária, dos juros de 
mora incidentes sobre o valor 
de créditos tributários e não tri-
butários. Já para parcelamento 
em até seis vezes, a remissão 
chega a 75%; e em 12 vezes, a 
diminuição será de 30%.

A adesão neste PPI, no caso 
de parcelamento, está condi-
cionada à entrada de 5% sobre 
o saldo devedor.

O parcelamento pode chegar 
até 120 vezes. Neste caso, de 
97 a 120 meses, as parcelas 
mensais e consecutivas serão 
no valor mínimo de R$ 10 mil.

Prazo
O prazo para a adesão ao 

programa termina nesta terça-
-feira (10). O contribuinte pode 

regularizar a dívida e aproveitar 
os descontos do Refis na Cen-
tral do IPTU, localizada na Rua 
Doutor Arthur Jorge, nº 500, ao 
lado do Paço Municipal. 

O atendimento será das 8h às 
16 horas, podendo se estender 
até as 18h se houver pessoas à 
espera. O Refis abrange todos 
os tributos administrados pela 
Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, podendo ser o ISS, 
ITBI, taxas públicas e, princi-
palmente, o IPTU.

Para o presidente da Asso-
masul (Associação Sul-Mato-
-Grossense de Municípios) e pre-
feito de Nioaque, Valdir Couto de 
Souza Jr., o Cidades Empreen-
dedoras pode ser fundamental 
para os municípios de Mato 
Grosso do Sul neste momento 
de pós-pandemia.

“O Sebrae-MS vai comparti-
lhar essa expertise, ajudando 
as pequenas cidades a iden-
tificarem e desenvolverem o 
seu potencial. Como exemplo, 
o potencial de Nioaque com 
relação à Rota Bioceânica. 
Com seus consultores, o Se-
brae deve nos ajudar com o 
comércio local e também para 
capacitar as pequenas e mé-
dias empresas a se tornarem 
fornecedores para a adminis-
tração pública”, ressaltou.

Para Ricardo Sena, adjunto 
da Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricul-
tura Familiar), neste contexto, o 
Estado deve apresentar o maior 
crescimento do PIB e o desafio 
agora é qualificar a mão de obra 
de todos os setores da economia 
– em especial na indústria, que 
ainda sofre com a falta de qua-
lificação –, para aproveitar este 
momento favorárvel. 

“Esse processo de qualifi-
cação é importante para que 
os programas de assistência 
social que foram implementados 
emergencialmente durante a 
pandemia não se tornem agora 
um obstáculo para a retomada 
da atividade econômica em um 
cenário potencial de pleno em-
prego”, finalizou.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,151 R$ 5,153 1,57
Dólar Turismo R$ 4,875 R$ 5,36 2,11
Euro R$ 5,425 R$ 5,426 2,62
Libra Esterlina R$ 6,32 R$ 6,322 0,9743

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 307,02 
IBOVESPA (SP): 103.250,02 −1.884,70 (1,79%)

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 

04/05              0,3575 
05/05              0,3575 
06/05              0,3575 
07/05              0,3575 
08/05              0,3575 
09/05              0,3575 
10/05              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
04/05            0,5000
05/05            0,5000
06/05            0,5000
07/05            0,5000
08/05            0,5000
09/05            0,5000
10/05            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 18° 34º

São Paulo                  14º           25º

Brasília 15º 28º

Rio de Janeiro 16º  28º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande   17°   26°
Dourados      16°   23°
Corumbá                17°             30°
Maracaju             16°           24°
Ponta Porã              15°            21°
Três Lagoas                19°       32°
Mundo Novo             17°       24°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Chove 
rápido durante o dia e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 23% máx.: 63%

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              

Maio de 2022

Segundo o Sebrae, 
41% dos municípios 

do Estado já aderiram 
ao programa

Cidades Empreendedoras 
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Goiânia

Corinthians

Eliminatórias Copa do Brasil

Técnico volta à ativa 
sete meses depois de
ser demitido no Grêmio 
e diz mirar “todas 
as competições”

Felipão inicia Felipão inicia 
ciclo no ciclo no 
FuracãoFuracão

Luciano Shakihama

O Athletico-PR volta a 
campo nesta terça-feira (10) 
para enfrentar o Tocantinó-
polis, em duelo de volta válido 
pela terceira fase da Copa do 
Brasil. A partida acontece às 
20h30 (de MS). Já pelo Bra-
sileirão, a equipe encontra o 
Fluminense no sábado (14), 
às 20h. 

A partida marca a estreia 
de Luiz Felipe Scolari no co-
mando do Furacão. O técnico 
de 73 anos estava sem dirigir 
um clube desde outubro de 
2021, quando deixou o Grêmio 
após nove vitórias, três em-
pates e nove derrotas. 

Esta é mais uma chance de 
Felipão – marcado entre tantas 
conquistas pelo Mundial de 
2002 – dar a volta por cima. 
O seu último trabalho de peso 

foi em 2018, em que levou o 
Palmeiras ao título do Campe-
onato Brasileiro.  

Novo diretor técnico do 
Athletico, o gaúcho chegou a 
Curitiba no sábado (7) e no dia 
seguinte comandou, ao lado da 
comissão técnica, o primeiro 
treinamento no CAT Caju. 
“Confio plenamente que temos 
chance de nos classificar em 
todas as competições, temos 
chance de melhorar no Bra-
sileiro. Já começamos ontem 
[sábado], com uma vitória 
sobre o Ceará que é um time 
difícil, um time que trabalha 
bem a bola, bem organizado”, 
afirmou em coletiva.

De acordo com o site do 
time, o profissional multicam-
peão contou que já conversava 
com o clube há algum tempo 
e destacou os motivos que o 
fizeram aceitar o convite do 

Furacão. “Foram as pessoas 
que aqui trabalham, os joga-
dores que aqui estão, a forma 
como o Athletico vê o futuro do 
futebol, a forma como a presi-
dência vê o futuro do clube”, 
destaca.  “Tenho certeza de 
que até o fim do ano vamos 
fazer com que a torcida se 
sinta muito mais feliz do que 
já é com esse time do Athletico, 
com tudo o que vem sendo 
feito”, afirma.

No jogo desta noite, o time 
curitibano pode até perder 
por dois gols de diferença 
que garante a vaga para as 
oitavas de final do mata-mata 
nacional. Isso porque na ida, 
em Tocantins, goleou por 5 a 2 
o Tocantinópolis. Na próxima 
fase, os confrontos serão defi-
nidos por sorteio. 

Ainda pela Copa do Brasil, 
mais dois jogos estão previstos 

para hoje. Às 18h, o América-
-MG recebe o CSA, em Belo 
Horizonte, com a vantagem de 
ter ganho por 3 a 0, em Maceió.

Ás 19h30, o Azuriz pega o 
Bahia, em Pato Branco (PR), 
sendo que no jogo de ida, em 
Salvador, houve empate sem 
gols.  

Técnico do Sub-20 ‘tieta’ Felipão
No sábado, ao bater o Ceará 

por 1 a 0, o Rubro-Negro voltou 
a vencer após três derrotas 
consecutivas na temporada, 
sendo duas na Copa Liberta-
dores e uma no Brasileirão.  
O auxiliar, que já trabalhou 
com Felipão no Palmeiras, 
comentou que as conversas 
com o treinador foram “muito 
boas” e falou sobre a expecta-
tiva de um novo trabalho com o 
técnico. “Estar perto dele para 
mim é fantástico porque eu 

vou agregar conhecimento, ex-
periência, então, estou muito 
feliz por estar trabalhando 
com ele novamente. Espero 
sugar o máximo possível do 
que ele tem de aprendizado 
para minha carreira como trei-
nador”, disse.

Ainda, Wesley Carvalho en-
fatizou que os últimos dias 
foram de extrema importância 
para recuperar os atletas, que 
vinham das derrotas. “O trei-
namento e prática tem campo 
talvez não seja tão impor-
tante como a mentalidade dos 
atletas. Primeiro para recu-
perar a difícil  derrota que 
eles tiveram campo Tem de 
conversar muito mais, apoiar, 
levantar a autoestima dos 
atletas para que eles possam 
acreditar que podem dar a 
volta por cima”, declarou. 
(Com Gazeta Press)

   O Comitê de Recursos 
da Fifa se manifestou ontem 
(8) quanto aos recursos apre-
sentados pela CBF e pela 
AFA (Associação de Futebol 
Argentino) em relação ao 
clássico suspenso entre as 
equipes, pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo do Catar.

A entidade confirmou a 
realização da partida e optou 
por manter a multa de 50 
mil francos suícos (R$ 256 
mil) às duas federações por 
consequência do atraso. A 
partida ocorreria no dia 5 
de setembro do último ano, 
na Neo Química Arena, mas 
foi interrompida aos seis 
minutos após invasão de 
agentes da Anvisa.

Em fevereiro, a Fifa de-
cidiu que o duelo seria rea-
lizado em nova data e local. 
Pouco mais de um mês de-
pois, a entidade definiu que 
o jogo acontecerá no dia 22 
de setembro. A CBF, como 
mandante, precisa informar 
o local até 22 de junho.

Apesar de manter a 
multa pela suspensão, a 
Fifa reduziu para 250 mil 
francos suíços (cerca de 
R$ 1,2 milhão) a pena apli-
cada à CBF por “infrações 
relacionadas à ordem e se-
gurança”. A punição à AFA, 
“pelo descumprimento das 
suas obrigações em re-
lação à sua preparação e 
participação na partida”, 
também foi reduzida para 
100 mil francos suíços (R$ 
513 mil). Ambas as federa-
ções ainda podem recorrer 
da decisão no Tribunal Ar-
bitral do Esporte.

Vale lembrar que Brasil e 
Argentina irão realizar um 
amistoso no dia 11 de junho, 
na Austrália, além do jogo 
pendente. (Gazeta Press)

Fellipe Bastos, do Goiás, 
afirmou que foi vítima de ra-
cismo na vitória sobre o Atlé-
tico-GO, domingo (8), no Es-
tádio Antônio Accioly, em jogo 
pelo Brasileiro. O jogador re-
latou que foi chamado de “ma-
caco” por um torcedor quando 
estava a caminho do vestiário.

O jogador descreveu o res-
ponsável pela ofensa e cobrou 
uma ação dos policiais e se-
guranças próximos do local. 
Fellipe Bastos disse estar 
“assustado” com o episódio 
e afirmou que “temos de dar 
um basta nisso”.

“Aconteceu um ato racista. 
Eu estava saindo para o ves-
tiário e um rapaz com óculos 
na cabeça me chamou de ‘ma-
caco’. Eu voltei e falei para ele 
repetir. E ele falou: ‘macaco’. 
Me chamou duas vezes de ‘ma-
caco’. No mundo em que a 
gente vive o ato racista nos 
deixa entristecido porque as 
pessoas que estavam ali do lado 
viram, as pessoas que estavam 
atrás de mim viram. O policial 
e os seguranças poderiam ter 
identificado o torcedor”, disse 
o jogador em entrevista à Globo.

“É recorrente. Já aconteceu 
em outros estádios, com outros 
jogadores, outras pessoas. 
Temos de dar um basta nisso, 
só quem sofre é que sente. 
Eu não queria que isso aba-

fasse nossa primeira vitória no 
Campeonato Brasileiro, mas 
é importante falar. Estou as-
sustado, pois é a primeira vez 
que acontece comigo. Eu pedi 
para ele repetir e ele repetiu”, 
completou.

Fellipe Bastos espera que 
o torcedor seja identificado e 
pague pelo ato, mas não cobra 
punição ao Atlético-GO.  “Estou 
muito triste, perplexo com o 
que aconteceu porque não foi 
só uma vez. Eu pedi para ele 
repetir e ele repetiu. Ou seja, 
ele é racista, não tem outra 
coisa para se falar de uma 
pessoa que repete o ato errado, 
que volta e repete o que falou. 
Estamos vendo acontecimentos 
no futebol, a gente viu contra o 
Fortaleza e o Corinthians [na 
Libertadores]. Outros casos 
aconteceram. Essa pessoa tem 
de ser identificada, tem de so-
frer punição. Não acho que 
é o clube que tem de sofrer, 
uma pessoa não diz o que é 
o Atlético-GO, mas a pessoa 
tem de sofrer a punição. É fácil 
identificar, pois ele me chamou 
duas vezes de macaco”, disse 
o volante.

Em nota, o Goiás repudiou 
o episódio e afirmou que “me-
didas judiciais devem ser to-
madas para punir o criminoso. 
Não iremos tolerar esse tipo de 
atitude”. (Do UOL)

O Corinthians venceu o 
Red Bull Bragantino por 1 
a 0, pela quinta rodada do 
Brasileirão, e se manteve 
na liderança da compe-
tição, com 12 pontos. Mais 
uma vez, o Timão não foi 
vazado com a meta defen-
dida por Cássio, que chegou 
a seis jogos seguidos sem 
sofrer gols, com oito defesa 
difíceis nestas partidas, de 
acordo com o Footstats.

Nas últimas oitos par-
tidas do Corinthians, o go-
leiro atuou em seis. Foram 
as vitórias por 1 a 0 contra 
o Deportivo Cali, Fortaleza 
e RB Bragantino, por 2 a 0 
diante do Boca Juniors e 3 
a 0 sobre o Avai, além do 
empate por 0 a 0 contra o 
time colombiano na Copa 
Libertadores.

Nas outras duas par-
tidas, o Corinthians foi a 
campo com outros goleiros. 
Ivan jogou na igualdade por 
1 a 1 contra a Portuguesa-
-RJ na Copa do Brasil, e 
Matheus Donelli foi o titular 
na derrota por 3 a 0 diante 
do Palmeiras.

O Timão retorna a campo 
pelo jogo de volta da terceira 
fase da Copa do Brasil nessa 
quarta-feira (11), às 20h30 
(de MS), em Itaquera, Na ida, 
em Londrina (PR), houve em-
pate por 1 a 1. No Brasileirão, 
o time de Vítor Pereira volta 
a campo sábado (14), contra 
o Internacional, às 18h. (Ga-
zeta Press)

Volante do Goiás relata racismo 
em clássico com Atlético-GO

Fifa decide
manter clássico 
entre Brasil 
e Argentina

Goleiro Cássio
aumenta série 
de jogos sem 
sofrer gols

Confiante, Confiante, 
Luiz Felipe Scolari 
em primeiros 
movimentos como 
diretor técnico do 
Athletico-PR
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Rosário 2022

Voleibol MMA

Delegação 
nacional terminou 
os Jogos com 
147 pódios 
em 24 das 26 
modalidades

Atletismo fechou a 
participação do país com 
12 medalhas de ouro, 3 
de prata e 8 de bronze
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O Sada Cruzeiro está de volta ao topo do pódio da Su-
perliga Masculina de Voleibol depois de quatro anos. Na 
manhã de domingo (1º/5), a equipe celeste levou a melhor 
no duelo contra o Fiat/Gerdau/Minas por 3 sets a 0 (25/20, 
36/34 e 25/20) diante de 5945 pessoas no ginásio Sabiazinho, 
em Uberlândia (MG). A vitória deu ao Sada o sétimo título 
na história da competição, e o quinto nesta temporada. O 
ponteiro Rodriguinho, 26 anos, foi decisivo. Ele marcou 16 
pontos e ainda foi eleito o melhor em quadra, e levou o Troféu 
VivaVôlei. “Esta série final foi muito equilibrada e preci-
samos nos superar. Eu sou hoje um jogador que aprendeu 
com outros que passaram aqui, como o próprio Filipe, e me 
considero uma peça que tem a cara deste time”, comentou 
o jogador. (Da CBV)

O Brasil conquistou no domingo (8) a medalha de bronze 
na Malmö Cup, um dos mais tradicionais torneios de goal-
ball. Na disputa contra os EUA, as brasileiras venceram nos 
pênaltis, por 2 a 1, após o empate em 5 a 5 no tempo normal 
e na prorrogação. O ouro ficou com o Japão, que derrotou 
Israel na final por 6 a 3. Foi o segundo confronto entre 
brasileiras e estadunidenses neste ano, mais uma vez com 
desfecho favorável para a seleção da camiseta amarela, que 
ganhara o Campeonato das Américas, em fevereiro, em São 
Paulo. “Primeiramente, queria agradecer à CBDV por toda 
a estrutura, por estar oferecendo a oportunidade de nossa 
seleção disputar essa competição. Foi a primeira vez que 
vim, e percebi a importância de participar desses eventos, 
enfrentar seleções de outros países”, disse o técnico Gabriel 
Goulart. (Da CBDV)

O empate por 1 a 1 em casa, diante do Grêmio Anápolis-
-GO, no domingo (8), deixou o Costa Rica a três pontos dos 
líderes de seu grupo no Brasileiro da Série D. O time dirigido 
por Edson Júnior terminou a quarta rodada em terceiro na 
classificação, com 7 pontos, ao lado do Anápolis, mas leva 
vantagem no saldo de gols ( 2 a 1). O Anápolis será o próximo 
adversário da Cobra do Norte, no dia 15 deste mês, em Goiás. 
O Brasiliense venceu por 2 a 0 o Operário-MT, como visitante, 
e chegou aos 10 pontos. A equipe candanga tem um gol a mais 
de saldo (6 a 5) que o Ceilândia. O time vice-líder recebeu o 
lanterna Ação-MT (zero ponto) e ganhou pela contagem mí-
nima. O Grêmio Anápolis está em quinto, com cinco, seguido 
pelo Operário, quatro, e Iporá, três. (LS)

Melhor da Superliga diz ter a cara do time

Goalball do BR é bronze em torneio na Suécia

Na Série D, Crec fica a 3 pontos dos líderes

Veja na TV Às 22h, NBA: Phoenix Suns x Dallas 
Mavericks, no SporTV2

Phoenix Suns/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

5h
Tênis
ATP e WTA 1000 de Roma: 
segunda rodada – ESPN2

13h
Basquete
Liga ACB: Real Betis x Gran 
Canaria – Star+
Liga ACB: Fuenlabrada x Rio 
Breogan – Star+
Futebol
Campeonato Espanhol: Valencia x 
Betis – ESPN4
Campeonato Espanhol: Granada x 
Athletic Bilbao – Star+

14h15
Futebol
Copa do Brasil Sub-17: Sport x 
Corinthians – SporTV
Basquete - Liga ACB: Basket 
Zaragoza x MoraBanc Andorra – 
Star+

15h
Futebol
Campeonato Inglês: Aston Villa x 
Liverpool – ESPN

15h25
Basquete 
Liga ACB: Barcelona x Bilbao 
Basket – Star+
Liga ACB: Valencia Basket x San 
Pablo Burgos – Star+
Vôlei feminino
Sul-Americano de Clubes de Vôlei 
Feminino: terceiro lugar – SporTV2
Futebol

Campeonato Espanhol: 
Barcelona x Celta – ESPN4

17h30
Vôlei feminino
Sul-Americano de Clubes de 
Vôlei Feminino: final – SporTV2
Rúgbi
SLAR: Olimpia Lions x Cobras 
Brasil XV – ESPN3

18h
Futebol
Copa do Brasil: América-MG x 
CSA – SporTV e Premiere
Futsal
LNF: Tubarão x Carlos Barbosa – 
NSports

18h30
Basquete feminino
LBF: Ituano x Catanduva – 
NSports

19h30
Futebol
Copa do Brasil: Azuriz x Bahia – 
Prime Vídeo
NBA
Miami Heat x Philadelphia 76ers 
– SporTV2

20h30
Futebol
Copa do Brasil: Athletico-PR 
x Tocantinópolis – SporTV e 
Premiere
Copa da Liga Argentina: partida 
não informada – ESPN4

Do COB

A nova geração do esporte 
brasileiro mostrou sua força 
dentro do continente. Assim 
como no Pan Júnior de Cali, 
em novembro de 2021, o Brasil 
terminou os Jogos Sul-Ame-
ricanos Rosário 2022 no topo 
do quadro de medalhas. Com 
64 ouros, o país superou a 
participação na última edição 
do evento, em Santiago 2017, 
quando subiu ao degrau mais 
alto do pódio 61 vezes. 

O Brasil liderou a compe-
tição durante os 12 dias de 
disputa e finalizou a campanha 
com um total de 147 medalhas 
(foram ainda 40 pratas e 43 
bronzes). Das 26 modalidades 
com representantes nacionais 
em Rosário, 24 subiram ao 

Luciano Shakihama

A dupla Victoria/Tainá parou 
nas oitavas de final da etapa 
Challenge de Doha do Circuito 
Mundial encerrada no domingo 
(8). No feminino, o título foi para 
outra equipe brasileira. 

No Catar, o time da sul-mato-
-grossense Victoria começou o 
torneio na quinta-feira (5) com 
derrota para Lahti/Ahtiainen, da 
Finlândia, por dois sets a zero, 
parciais de 18/21, e 12/21. Ao lado 
da sergipana Tainá, se recuperou 
ao derrotar Placette/Richard, da 
França, por 26/24, e 21/16. 

No sábado,  já pelas fases de 
mata-mata, Vic e Tainá travaram 
um jogo duro com as norueguesas 
Helland-Hansen/Olimstad, por 2 
a 1, com 21/17, 21/23, e 10/15. 
No mesmo dias, elas voltaram 
para decidir uma vaga entre as 
oito melhores da etapa mundial. 
Porém, as holandesas Stam e 
Schoon levaram a melhor com 
parciais de 15/21, e 13/21. 

Carol Solberg e Bárbara 
Seixas vencerem na final as 
alemãs Laboureur e Schulz por 
dois sets a zero, com parciais de 
21/13 e 21/13. 

Inscrições para o Circuito Estadual
Nesta semana, em Campo 

Grande, acontece uma etapa do 
Circuito Sul-Mato-Grossense de 
Vôlei de Praia. De acordo com a 
federação estadual, as inscrições 
para as disputas das categorias 
Sub-17 e Sub-19 terminam às 
17h desta terça-feira (10). Para 
as duplas que desejam jogar a 
categoria adulta a confirmação 
pode ser feita até amanhã (11). 
Os jogos da base estão previstos 
para a quinta e a sexta-feira, e 
o torneio principal acontecerá 
sábado e domingo. 

“O campeão se chama 
Charles.” Foi assim que o 
brasileiro Charles do Bronx 
comemorou a vitória sobre 
o estadunidense Justin Gae-
thje, na noite de sábado para 
domingo, pelo card principal 
do UFC 274. Charles destacou 
o apoio de sua família e de sua 
equipe após falha na pesagem 
que lhe custou o cinturão da 
categoria e deixou claro que, 
mesmo com a perda, se sente 
como o maioral, legítimo cam-
peão.

Charles do Bronx, 32, 
perdeu o título de campeão 
do peso leve (70 kg) ao falhar 
duas vezes na pesagem para 
o confronto contra Gaethje. A 
despeito do susto e da frus-
tração, deu a volta por cima 
e bateu o norte-americano. A 
vitória, porém, não restitui o 
cinturão de Do Bronx, que se 

tornou o primeiro campeão do 
Ultimate a perder a cinta por 
falhar na pesagem do evento.

“Na realidade, o mais im-
portante foi a família e a 
equipe. Lógico, nos primeiros 
10, 15, 20 minutos, você sa-
bendo que bateu o peso, 
você sabendo de tudo que 
vem acontecendo, você para 
ali... Eu não queria comer, 
não queria me reidratar de 
novo, eu estava meio triste. 
E a equipe sentou e meio que 
brincou comigo: ‘Não, calma 
aí, filhão. O que está aconte-
cendo? Você é louco? O cam-
peão se chama Charles Oli-
veira’. Minha família a mesma 
coisa”, contou Do Bronx em 
entrevista à Ag. Fight.

“E, realmente, o campeão 
se chama Charles Oliveira. Eu 
não fui nocauteado, eu não 
fui finalizado, eu não perdi 

por pontos. Está acontecendo 
um problema aqui. E a gente 
voltou 100%. Isso mostra um 
recado para a divisão, que eu 
sou um problema de verdade. 
Que não adianta o que eles 
vão fazer ou deixar de fazer, 
eu vou continuar com a minha 
cabeça centrada. Eu entrei 
do mesmo jeito feliz, eu lutei 
do mesmo jeito feliz. Tomei 
knockdown, levantei e andei 
para a frente. Essa é a real”, 
concluiu o atleta, paulista do 
Guarujá.

Ao finalizar Justin Gaethje 
ainda no primeiro round da 
peleja, Do Bronx garantiu a 
chance de recuperar o cin-
turão perdido na próxima 
disputa de título da categoria, 
ainda sem data ou adversário 
definidos pelo Ultimate. (Do 
UOL, com informações da 
Ag. Fight)

Brasil supera última 
edição e domina os 
Sul-Americanos
da Juventude

pódio. Para o COB (Comitê 
Olímpico do Brasil, todos os 
objetivos foram cumpridos na 
competição. Agora, muitos 
destes jovens atletas entram 
no radar da entidade e serão 
monitorados e apoiados em seu 
desenvolvimento esportivo. 

“Nós tivemos uma missão de 
muito sucesso. Conquistamos 
em Rosário mais medalhas de 
ouro do que na última edição 
dos Jogos Sul-Americanos da 
Juventude, o que comprova a 
melhora qualitativa em nosso 
desempenho. Isso só demonstra 
que o trabalho em parceria com 
as confederações está surtindo 
efeito. Queremos intensificar 
essas ações para que as pró-
ximas gerações venham cada 
vez mais fortes”, analisou o 
chefe da Missão Brasileira em 
Rosário e diretor de Desen-
volvimento Esportivo do COB, 
Kenji Saito. 

O Brasil chegou aos Jogos 
com o objetivo de manter a 
hegemonia no Continente Sul-
-Americano. A incógnita se 
dava em virtude dos efeitos da 
pandemia, já que muitas com-

petições das categorias de base 
foram canceladas, assim como 
diversos treinamentos aca-
baram prejudicados. “Diante 
desse cenário, havia uma dú-
vida sobre como seria o nosso 
desempenho esportivo. Mas, 
sem dúvida, foi um sucesso. Os 
atletas se dedicaram bastante 
e representaram muito bem o 
nosso país liderando o quadro 
de medalhas do início ao fim 
da competição. Nós conquis-
tamos praticamente o dobro de 
medalhas de ouro comparado 
ao segundo colocado, o que 
demonstra que o Brasil segue 
forte e preparado para conti-
nuar com grandes resultados 
esportivos”, destacou Kenji. A 
Colômbia terminou os Jogos 
na segunda colocação, com 35 
ouros e um total de 93 meda-
lhas. Já a Argentina teve 131 
medalhas, mas 31 douradas.

Mais experientes
 Os Jogos Sul-Americanos 

da Juventude proporcionaram 
ainda uma experiência mar-
cante para um grupo de atletas 
brasileiros. Quase 50% da de-

legação nacional viajou inter-
nacionalmente pela primeira 
vez.  

Em Rosário, o Brasil foi 
representado por 230 atletas 
de até 18 anos em 26 modali-
dades: atletismo, badminton, 
basquete 3x3, boxe, ciclismo, 
escalada esportiva, esgrima, 
futsal, ginástica artística, han-
debol de praia, hóquei sobre 
grama, judô, karatê, levan-
tamento de pesos, natação, 
patinação artística, patinação 
velocidade, rugby, skate street, 
taekwondo, tênis, tênis de 
mesa, tiro com arco, triatlo, 
vôlei de praia e wrestling. 
A terceira edição dos Jogos 
reuniu 2.500 atletas, de 15 
países.  

O nadador sul-mato-gros-
sense Guilherme Sperandio 
conquistou cinco medalhas e 
ajudou o Brasil a dominar o 
quadro geral de medalhas. O 
atleta foi duas vezes ouro, nos 
revezamentos 4x100m livre 
misto, e 4x100m livre nascu-
lino, e três bronzes: 400m livre, 
1.500m livre, e 200m livre. 
(Com LS) 

Pierrick Contin/Divulgação 

Tênis – A paulista Beatriz Haddad Maia ganhou por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (3) e 6/3 – em 2h04 de 
jogo) a partida contra a russa Anna Blinkova na final do WTA 125 de Saint Malo, na França, no domingo 
(8). Com a vitória, a brasileira faturou o primeiro título de simples no circuito da Associação de Tênis 
Feminino (WTA, sigla em inglês) e a maior conquista da carreira. (Juliano Justo/TV Brasil)

Dupla Victoria e 
Tainá para nas 
oitavas na etapa 
Circuito Mundial

‘Campeão se chama Charles’, avisa Do Bronx



Lutando 
pela vida

João Vítor Moreira Sales, 
o Conrado, segue 

internado na UTI, após 
passar por uma cirurgia
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Méri Oliveira

No último sábado (7), o mundo sertanejo 
sofreu uma grande perda, com a morte do 
cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, de 34 
anos, o Aleksandro, da dupla Conrado e Alek-
sandro, bem como de outros cinco integrantes 
da banda e da equipe técnica: Giovani Gabriel, 
23 anos; Gabriel Fukuda, 19 anos; Wisley 
Aliston Roberto Novais, 26 anos; Márzio Allan 
Aníbal, 42 anos; e Roger Aleixo Calcagnoto, 
38 anos, em um acidente na Rodovia Régis 
Bittencourt, na altura de Miracatu, cidade do 
interior paulista. 

Já o cantor sertanejo João Vítor Moreira 
Sales, o “Conrado”, está internado em es-
tado grave na UTI do Hospital Regional de 
Registro, na cidade de Registro, no interior 
paulista, tido como referência no tratamento 
de traumas, após ter dado entrada aparente-
mente com ferimentos leves, segundo boletim 
médico. O baixista Júlio César Bugoli Lopes, 
uma das oito vítimas internadas, também 
está em estado grave no mesmo hospital. Ele 
passou por uma neurocirurgia e foi operado 
pela equipe de ortopedia.

De acordo com informações da Polícia Ro-
doviária Federal, o pneu esquerdo estourou e 
fez o  motorista perder o controle do veículo, 
que tombou no asfalto. “Só a perícia irá ex-
plicar o que realmente aconteceu porque não 
há marcas de pneu no asfalto”, diz o major 
Palumbo, do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a concessionária Arteris Régis 
Bittencourt informou que o trecho onde 
ocorreu o acidente é reto, tem boa condição 
de pavimento e é sinalizado. “A concessionária 
irá acompanhar o trabalho das autoridades na 
apuração das causas do acidente”, afirmou.

A dupla sertaneja estava a caminho de São 
Pedro, no interior paulista, após se apresentar 
na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná. Em 
sua última postagem no Instagram, o sertanejo 
Aleksandro, que teve a morte confirmada ainda 
na tarde de sábado, havia postado um vídeo da 
viagem de ônibus durante a madrugada. 

De acordo com Paola Corrêa, assessora da 
dupla, “o boletim médico do Conrado e do Júlio 
não tem nenhuma atualização por enquanto. 
Eles vão continuar aqui, porque o João está em 
estado grave, na UTI, aguardando operação, o 
Júlio está um pouquinho mais grave também, 
mas eles estão no melhor hospital em que po-
deriam estar, estão sendo muito bem cuidados. 
Não cogitamos transferência, pois o hospital 
onde eles estão é um hospital de referência no 
tratamento de traumas”. 

Início em Dourados
A dupla Conrado e Aleksandro foi for-

mada em 2003, quando Conrado Bardi de 
Jesus Bueno mudou-se de Barretos (SP) para 
Dourados (MS), onde vivia Luiz Aleksandro 
Talhari Correia.

Os dois foram apresentados um ao outro por 
amigos em comum, uniram o gosto musical e 
passaram a tocar juntos em barzinhos e rá-
dios da cidade e região. Em 2009, lançaram o 
primeiro CD, “Anjo Querido”, gravado ao vivo. 
Em 2010, foi a vez do lançamento do segundo 
álbum, o “Tour ao Vivo”, com destaque para as 
músicas “Afinal” e “Gravidade Zero”. Em 2011, 
já pela gravadora Som Livre, a dupla lançou 
“Plano B”, com a participação de Luan Santana 
no single “Certos Detalhes”. Outros destaques 

Acidente com ônibus 
da dupla Conrado e 
Aleksandro comove 
país, e famosos 
repercutem morte de 
sertanejo, músicos e 
membros da equipe

Vários famosos se manifestaram sobre o acidente e a 
morte dos músicos, como as cantoras Simone e Simaria, a 
ex-BBB Juliette, a dupla Matheus & Kauan e o cantor Gust-
tavo Lima, entre outros, mostrando solidariedade às famí-
lias e aos amigos.

Aleksandro foi sepultado ontem no Cemitério e Crema-
tório Parque das Allamandas, em Londrina, no Paraná. Até 
o fechamento desta matéria não houve alteração no quadro 
de saúde dos pacientes que seguem hospitalizados.

Repercussão com os famosos

Tragédia

foram regravações de “Afinal”, “Gravidade 
Zero”, “Fuso Horário” e “Cubanita”. Em 2012, 
a parceria gravou seu primeiro DVD, durante 
um show em 2012, em Maringá (PR).

Dois anos depois, lançaram um novo CD 
e o destaque foi o single “Lobos”, também o 
nome do álbum. O segundo DVD foi gravado 
em um show em Curitiba (PR), em 2015, com 
os sucessos “Caminhonete Inteira”, “Hino dos 
Machos”, “Namorar Não Vou, Não” e “Bebendo 
de Torneira”. Em 2017, a dupla lançou um de 
seus maiores sucessos: “Põe no 120”, que caiu 
no gosto dos peões dos rodeios de Barretos.

Em 2019 Conrado anunciou sua saída da 
banda para seguir carreira solo como Con-
rado Bueno. Em seu lugar entrou João Vítor 
Moreira Sales, antigo integrante da dupla 
Fábio & Rafael, que adotou o nome artístico 
de “Conrado”. 

Atualmente, a dupla tinha a agenda cheia 
de shows e fazia sucesso também nas redes 
sociais. A parceria já soma mais de 1 milhão 
de visualizações no YouTube com o sucesso 
“Tereré e Narguilé” (2018).

Parceiros em MS
O produtor musical Flávio Guedes, de 

Campo Grande, comenta como foi trabalhar 
com a dupla, há alguns anos. “Trabalhar com 
eles foi sensacional. O Aleksandro, em espe-
cial, era um artista com muita originalidade, o 
jeito de cantar, aquele ‘gritinho’ que ele tinha 
no começo das frases altas. Eu, de verdade, 
fiquei muito mal, estou muito mal, eu não 
acredito. Vai fazer muita falta para a música 
sertaneja, porque ele é um artista original, 
hoje tem muito ‘artista de escritório’, que as 
pessoas colocam muito dinheiro, e ele não, ele 
realmente era um artista diferente, por isso 
que ele tá há tanto tempo no mercado, não 
é qualquer dupla que tem um projeto de 15 
anos”, aponta Guedes. 

O produtor ainda fala de fatos da época da 
gravação do DVD que produziu para a dupla 

e o sentimento ao receber a notícia da morte 
de Aleksandro. “Eu estou realmente muito 
abalado, até agora eu não acredito, eu fiquei 
muito triste por uma coisa que me lembrou 
muito – quando eu fui fazer o DVD deles eu 
fiquei na casa dele – e o filhinho dele, na época 
acho que tinha 3 anos de idade, e o menininho 
era a cópia do Aleksandro, andava de chapéu, 
ficava com um boizinho daqueles de madeira 
o tempo inteiro, laçando do nosso lado. É 
uma perda absurda, um cara de uma energia 
incrível, nunca ouvi uma pessoa falando mal 
do Aleksandro”, relembra o produtor.

Riscos da estrada
Rafael Jaeger foi técnico de áudio da dupla e 

afirma que trabalhar com os sertanejos foi uma 
boa experiência e uma época bem proveitosa, 
mas que ali já se preocupava com as viagens 

constantes. “Eu fiquei muito triste [com a 
notícia da morte do Aleksandro], porque, na 
verdade, quando o pessoal começou a ver que 
tinha acontecido o acidente, começou a mandar 
mensagem para mim, pessoal da familia e tudo 
mais. Na verdade eu não trabalho mais com 
isso, até porque a gente viajava bastante, e 
sempre ficava preocupado com os riscos da 
volta de shows, de estar com pressa, é perigoso, 
né? Eu fiquei muito triste por ele e pelos com-
panheiros dele que morreram nesse acidente.”

Jaeger relata que os riscos de pegar a es-
trada fizeram parte dos fatores que o fizeram 
deixar a música de lado. “Eu lembro de quando 
faleceu o baixista do Marcos e Belutti, aci-
dente também, e eu fiquei abalado. Eu já viajei 
muito, foram 23 anos de estrada, eu decidi 
parar, porque é um risco, é um perigo. ‘Tu’ sai 
e ‘u’ não sabe se volta, né?”, finalizou Rafael.
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Agora solteira,Wanessa já 
namorou vários famosos

Zé Neto surge muito 
mais magro após 
doença pulmonar

Tadeu agradece família 
por isolamento para 
ajudá-lo durante ‘BBB’

Britney Spears e Sam Asghari marcam 
casamento, mas não revelam a data

Sertanejo Celebridades

Reality

No Instagram
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Cantora viveu relacionamento conturbado com ator Dado Dolabella
“Me entregar para outra 

emoção, me aventurar numa 
nova paixão. E te dizer 
adeus...” A música “O amor 
Não Deixa” foi um marco 
no início da carreira de Wa-
nessa. O trecho do hit, porém, 
pode até servir para a fase 
atual da cantora, de 39 anos. 
Isso depois de ela estar ofi-
cialmente solteira, após o re-
cente término do casamento 
com o empresário Marcus 
Buaiz, depois de 17 anos de 
união. União essa que gerou 
frutos: eles são pais de José 
Marcus, de 10 anos, e João 
Francisco, de 7.

Wanessa e Marcus se ca-
saram dois anos após enga-
tarem o romance, em 2005. 
Mas o status de solteira 
não foi algo ostentado por 
muito tempo na trajetória 
da artista, que começou a 
fazer sucesso no início dos 
anos 2000. Ela namorou, por 
exemplo, Leandro Scorna-
vacca, o “L” do trio de irmãos 
do KLB. Os dois estavam no 
fim da adolescência e o ro-
mance durou alguns meses. 
Filho do então empresário 
de Zezé Di Camargo e Lu-
ciano, Marco Scornavacca, 
ele e Wanessa se conhe-
ciam de longa data, continu-
aram amigos e trabalharam 
juntos no programa “Jovens 
Tardes”, na Globo.

Em seu repertório, es-
pecialmente nos primeiros 
álbuns, as canções de Wa-
nessa falavam bastante de 
amor e relacionamento, com 
muito drama – quem aí se 
lembra dela cantando “Meu 
mundo caiu no instante em 
que eu me vi sem você”, da 
faixa “Tanta Saudade”? O 
que, de certa forma, estava 
conectado com a realidade 
da cantora. A filha de Zezé 
e Zilu viveu um relaciona-
mento extremamente con-
turbado com o ator Dado 
Dolabella, acompanhado de 
perto pelo público, nas capas 
de revistas da época. O na-
moro não tinha aprovação 
do pai. Eram frequentes os 
flagras de situações em que 
Wanessa aparecia chorando. 
Nos anos em que estiveram 
juntos, houve especulações 
de que as conversas dos dois 
podiam ser agressivas, em-
bora ela negasse.

A artista se envolveu 

Zé Neto, da dupla com 
Cristiano, surpreendeu ao 
surgir muito mais magro 
em um show na Esplanada 
do Mineirão, em Belo Ho-
rizonte, capital de Minas 
Gerais, no último sábado (7). 

A dupla se apresentou 
no Festival Sertanejo e o 
primeira voz chamou a 
atenção ao exibir o novo 
shape quando tirou a camisa 
que estava vestindo para pôr 
uma blusa que recebeu em 
sua homenagem. “Cerveja 
& Churrasco & Zé Neto & 
Cristiano”, dizia a estampa 
do presente. 

Em dezembro do ano 
passado, Zé Neto contou 
aos fãs que havia sido diag-
nosticado com uma doença 
pulmonar após a COVID-19 
e o uso de viper, uma es-
pécie de cigarro eletrônico.  

“Obrigado, do fundo do 
meu coração. Nesse projeto, 
falei com Cristiano, gente 

estava meio com medo. 
Todo mundo sabe, não é 
segredo para ninguém, eu 
estou com um problema 
no pulmão. Estou tratando, 
estou tentando, achei que 
nem ia conseguir. Mas Deus 
é tão é maravilhoso que, 
mais uma vez, eu acho que 
a gente saiu daqui csaiu 
daqui com a bala desse 
projeto”, disse ele. 

Na época, o “NaTelinha” 
entrou em contato com a 
assessoria de imprensa 
do sertanejo, que detalhou 
sobre a doença do cantor. 
“Zé Neto está com foco de 
vidro no pulmão, não é nada 
grave, mas causa um pouco 
de falta de ar para cantar. 
Esse tipo de problema pode 
ser resquício da COVID e 
também é uma das conse-
quências do consumo do 
viper (cigarro eletrônico). 
Ele já está em tratamento”, 
esclareceu a equipe. 

Folhapress

O jornalista Tadeu Schmidt, 
47, apresentador do “BBB 22”, 
aproveitou a participação 
no “Domingão com Huck” 
(Globo), no domingo (8), para 
agradecer à família pelo isola-
mento voluntário feito dentro 
de casa no período em que o 
reality estava no ar.

Ele contou que não podia 
correr o risco de pegar 
COVID-19 e, por isso, teve 
de fazer uma “casa de vidro” 
na residência em que mora 
com a mulher, Ana Cristina, 
e as duas filhas.

“Foi muito intenso para 
mim, mas essas três fizeram 
sacrifício”, disse, emocio-
nado. “Imagina se eu estou 
começando a apresentar o 
‘BBB’ e não posso porque 
fiquei doente? Eu não podia 
correr o menor risco.”

Segundo o apresentador, 
as filhas ficaram de um lado 
da casa e ele e Ana Cris-
tina de outro, usando apenas 
o quarto do casal. Tadeu 
contou que a mulher fez o 
maior sacrifício de todos, 
pois não teve contato direto 
com ninguém, nem com as fi-
lhas, para não pegar COVID.

“Ela abriu mão de tudo 
para ficar apenas comigo 

esse tempo todo. Esse sa-
crifício enorme eu vou agra-
decer pelo resto da vida, foi 
lindo demais”, afirmou. Ana 
Cristina respondeu que faria 
tudo de novo.

No “Domingão com Huck”, 
o apresentador do “BBB” 
assistiu a homenagens de 
amigos e familiares, chorou 
bastante e participou do 
quadro Visitando o Passado. 
A produção do programa re-
criou o quarto de um amigo 
de Tadeu em Brasília, onde 
o jornalista morava. Era 
nesse local que ele brincava 
e dormia em beliches.

“Eu não gostava de dormir 
sozinho”, revelou. Os irmãos 
dele, o ex-jogador de bas-
quete Oscar e o oficial da Ma-
rinha Luís Felipe, eram mais 
velhos e não moravam mais 
na casa da família. Por isso 
o futuro jornalista gostava de 
ficar perto dos amigos.

Dois amigos, a mãe de 
um deles, a mãe de Tadeu, a 
mulher e as duas filhas par-
ticiparam do quadro de visita 
ao passado e elogiaram o 
apresentador. O jornalista as-
sumiu o “BBB 22” após Tiago 
Leifert deixar o comando do 
programa. Tadeu foi substi-
tuído por Maju Coutinho no 
comando do “Fantástico”.

A cantora Britney Spears, 
40, e seu noivo Sam Asghari, 
28, revelaram neste fim de 
semana que já têm uma data 
para o casamento. Por meio 
dos stories do Instagram, As-
ghari contou como foi passar 
o Dia das Mães ao lado da 
artista e ainda revelou  
que eles já decidiram o dia  
da cerimônia.

“Nossas vidas tem sido um 
conto de fadas real! Feliz Dia 
das Mães para você, minha 
futura rainha! Além disso, 
o grande dia foi marcado! 
Mas ninguém vai saber até 
um dia antes”, escreveu ele 
como legenda de uma foto  
em que Britney mostra o anel 
de noivado.

O casal vinha levantando 
suspeitas de que já teriam 
se casado, sem que ninguém 
soubesse. Britney chegou a 

em outros romances com 
famosos antes de subir ao 
altar, como com Erik Marmo, 
Rogério Flausino, vocalista 
da banda J Quest, e Felipe 
Dylon. “Não fui santinha, quis 
experimentar a vida. Não fiz 
nada que nenhum jovem não 
tenha feito, só que era mais 
exposta”, declarou ela, à re-
vista “Vogue”, anos atrás.

A virada de chave acon-
teceu depois que Wanessa 
conheceu Marcus por meio 
de uma amiga em comum. 
A artista conta que se apai-
xonou após o primeiro beijo, 
quando chegou a desmaiar. 
“Minha pressão foi a 4 por 8. 
Isso marcou a gente. Ele me 
levou para o pronto-socorro, 
depois para casa. E a gente 
começou a conversar. Eu me 
apaixonei ali”, já declarou ela 
à imprensa.

Casamento luxuoso
O pedido de namoro veio 

após uma noite de amor dos 
dois, classificada por ela 
como “retumbante”. E daí por 
diante o relacionamento foi 

ficando cada vez mais sólido 
até subirem ao altar, em São 
Paulo. A cerimônia parou o 
Brasil pela pompa e circuns-
tância que teve. Foram 48 
padrinhos, 12 casais ao lado 
da artista e outros 12 junto ao 
empresário. E nomes de peso, 
como Faustão, Luciano Huck, 
Angélica, Ana Maria Braga e 
Cleo Pires.

Isso sem contar os fa-
mosos que foram convidados 
para o evento, realizado para 
800 pessoas. Wanessa es-
tampou todas as capas de 
publicações especializadas 
ostentando um vestido be-
líssimo e exclusivo da Calvin 
Klein e o novo corte de ca-
belo, um chanel estilizado 
pelo mesmo cabeleireiro da 
estrela internacional Nicole 
Kidman.

Mas nem tudo são flores, é 
verdade. Em 2016, já mãe de 
dois filhos, rumores de crise 
no casamento passaram a 
circular. Além disso, Wa-
nessa revelou que voltou a 
sofrer crises de pânico após 
ter enfrentado o mesmo pro-

chamar Asghari de “marido” 
algumas vezes nas redes so-
ciais, e fãs e internautas 
desconfiaram de que os dois 
já teriam feito a cerimônia.

Em meados de abril, a prin-
cesa do pop revelou estar 
grávida de Asghari. De acordo 
com ela, após uma viagem, 
percebeu que sua barriga es-
tava maior e resolveu fazer 
um teste de gravidez que deu 
positivo. Ela já é mãe de Sean, 
16, e Jayden, 15.

“Eu perdi muito peso na 
minha viagem para Maui 
apenas para ganhar tudo 
novamente. Eu pensei: ‘O que 
aconteceu com minha bar-
riga?’. Meu marido brincou: 
‘Você está grávida de comida, 
boba’. Eu comprei um teste 
de gravidez e, bom, estou 
grávida!”, disse ela em depoi-
mento na época. (Folhapress)

Cantora se separou 
recentemente  
do empresário  

Marcus Buaiz, após  
17 anos juntos

blema há cerca de 15 anos, 
no início da carreira: “Des-
cobri que o pânico muda. 
Não tinha nada a ver com 
os sintomas de quando tive 
a primeira. Era tontura e 
arrepio... Meu corpo entrava 
em choque”.
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Mostra de Cinema  
Brasileiro exibe longa 
‘Mataram Meu Irmão’

MIS

Sesc Cultura

Após a exibição será realizado um debate mediado 
por professores do Curso de Audiovisual da UFMS

Re
pr

od
uç

ão

Divulgação

Será realizada amanhã (11), 
às 19h, em formato presencial, 
a Mostra de Cinema Brasileiro 
Contemporâneo, projeto reali-
zado numa parceria entre o MIS 
(Museu da Imagem e do Som), 
unidade da FCMS (Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul), 
e o Curso de Audiovisual da 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul).

Aberto gratuitamente ao 
público, o evento acontece na 
Sala de Cinema do MIS. Será 
exibido o filme “Mataram Meu 
Irmão” (2013), de Cristiano 
Burlan. A classificação indi-
cativa é de 12 anos.

Após a exibição do filme, 
acontece um debate mediado 
pelos professores Julio Bezerra 
e Vitor Zan do Curso de Audio-
visual da UFMS. A intenção é 
propor uma análise técnica das 
obras dentro de uma linguagem 
acessível para a sociedade.

Fiel à sua missão de pre-
servar e educar para o futuro, 
o MIS segue oferecendo à co-
munidade uma programação 
diversificada que compreende 
palestras, oficinas, cursos, se-
minários, mostras de cinema 
e exposições. “O MIS é uma 
unidade da FCMS que tem um 
papel importante na difusão e 
formação a partir do cinema, 
então contribuímos e colabo-
ramos para que ações como 
essa sejam efetivadas e alcance 
o maior público possível”, des-
taca Marinete Pinheiro, coorde-
nadora do MIS-MS, revelando 
a importância do museu na 
integração entre cinema e a 
sociedade nesta nova parceria.

O Curso de Audiovisual da 
UFMS tem investido em pro-
jetos de extensão, no sentido de 
beneficiar a formação cinema-
tográfica dos acadêmicos e des-
pertar o interesse de pessoas 

de fora da universidade para o 
curso. Segundo o professor Julio 
Bezerra, a parceria do MIS com 
a Mostra de Cinema Brasileiro 
Contemporâneo iniciou a partir 
de um incômodo. “Os nossos 
alunos não têm contato com o 
que de melhor o nosso cinema 
tem feito hoje. Os filmes não 
chegam por aqui”, explica o pro-
fessor. Para Marinete Pinheiro, 
a Mostra de Cinema Brasileiro 
Contemporâneo é uma inicia-
tiva que permite a formação 
de público local para o cinema 
nacional. “Acessar o cinema que 
está sendo produzido no Brasil, 
no momento, é uma necessidade 
para a construção fílmica local e 
um processo fundamental para 
os estudantes”, destacou.

O Museu da Imagem e do 
Som de MS fica na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa, 
559, 3º andar. Informações: 
3316-9178.

Marcelo Rezende 

Opções de lazer e entrete-
nimento é o que não faltam 
na programação que o Sesc 
Cultura preparou para esta 
semana, com manifestações 
em diversas linguagens, tudo 
com participação gratuita. 
Na sessão do Cine Sesc de 
quinta-feira (11), às 19h, duas 
produções locais em sequên-
-cia: “Apartamento 901” e 
“Manifesto”. O primeiro, com 
direção de Juliano Candia 
Pedrozo e classificação de 16 
anos, traz o folclore regional 
com lendas urbanas como a  
Bruxa da Sapolândia, a Dama 
do Castelinho, Pé de Garrafa, 
Come-Língua, Mulher de Al-
godão e Mulher da Estrada. 

Já o VideoArt “Manifesto”, 
com  19 minutos de duração, 
tem a direção de Edner Gus-
tavo e propõe um grito poético 
de dois corpos que coexistem 
no tempo-espaço-agora. Dois 
corpos isolados do mundo que 
sofrem os efeitos da atração e 
repulsão; do amor e do ódio; 
da guerra e da paz; de ser e de 
ter. Uma busca violenta por 
existir, sentir-se vivo.

Também haverá exibição 
de dois filmes-concertos por 
meio de parceria com a Em-
baixada da França no Brasil, 
via rede das Alianças Fran-
cesas do Brasil. São filmes 
clássicos do expressionismo 
alemão, mudos e com a trilha 
sonora ao vivo sendo exe-
cutada e improvisada pelo 
coletivo de artistas franceses 
– ARFI (Associação em Busca 
de um Folclore Imaginário). 
As sessões ocorrem na 
quinta-feira (12), com o filme 

“Metropolis”, e na sexta-
-feira (13), com “Steamboat”, 
ambas às 19h. A entrada é 
gratuita, os ingressos serão 
distribuídos com 30 minutos 
de antecedência.

Exposições
Seguem abertas as visita-

ções às exposições  “Morrer é 
coisa de quem vive”, de Isabê;  
“Centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922”  e “Os 
Bugres de Conceição”, com 
peças em diferentes formas e 
tamanhos.  As visitações são 
às terças-feiras das 8h às 17h, 
de quarta a sexta-feira das 
12h às 21h e aos sábados das 
9h às 18h.

Sábado (14) é dia de ofi-
cina de pintura. Às 9h30, a 
artista plástica Isabê ministra 
a Oficina “Pintar o gesto”, 
com a proposta de ir além da 
técnica e fornecer as ferra-
mentas para que o sujeito se 
expresse de forma autônoma e 
consciente. Podem participar 
pessoas a partir de 12 anos de 
idade, as vagas são limitadas e 
por ordem de chegada.

Às 15h é a vez da crian-
çada se divertir com a ofi-
cina de como pintar o coala 
sobre tela, ministrada por 
Kaio Ratier. Ele vai mostrar 
para a meninada como obter 
cores a partir de misturas. A 
criança precisa ter ao menos 
5 anos de idade e estar acom-
panhada do responsável. O 
material necessário para par-
ticipar é: 1 tela para pintura 
de 30 x 40cm ou aproximado, 
1 pincel largo e 1 pincel fino.

Às 18h o Coletivo Tarja 
Preta apresenta o espetá-
culo “Enquanto eu Puder”, 
que celebra a literatura por 
meio da dramatização dos 
textos de autores como Fer-
nando Pessoa, Hilda Hilst, 
Conceição Evaristo, Manoel 
de Barros, escritores sul-
-mato-grossenses e muitos 
outros. Uma performance que 
envolve batuques, projeções, 
teatro, música, livro e pro-
testo em forma de poesia.

Biblioteca
Com amplo acervo de tí-

tulos, incluindo materiais em 
inglês, a biblioteca do Sesc 
Cultura, em Campo Grande, 
conta com ferramentas que 
facilitam a escolha e reserva 
dos títulos. O catálogo é dispo-
nibilizado no site Bibliotecas 
Sesc, com reservas feitas pelo 
WhatsApp (67) 3311-4417.

SERVIÇO: Acompanhe as ações 
do Sesc-MS no site sesc.ms. 
Siga-nos nas redes sociais 
do Sesc @sescculturams e 
Facebook/sescculturams. O Sesc 
Cultura está localizado na Avenida 
Afonso Pena, 2.270 – Centro, 
Campo Grande-MS.

Teatro e ação literária estão 
na programação desta semana

“Enquanto eu Puder”, 
celebra a literatura por meio 
da dramatização de textos 

de vários autores 

“Mataram Meu Irmão” 
é dirigido por Cristiano 
Burlan e a classificação 
indicativa é de 12 anos



Marcada por uma das maiores 
rivalidades das novelas de todos 
os tempos, “A Favorita” (2008), de 
João Emanuel Carneiro, está de 
volta ao “Vale a Pena Ver de Novo”, 
da Globo, a partir da segunda-feira 
(16). Na trama, Flora (Patricia 
Pillar) e Donatela (Claudia Raia) 
sustentam versões diferentes 
para o mesmo crime. Após ficar 
presa por 18 anos, a cruel Flora, 
que acaba sendo revelada como a 
grande vilã ao longo da história, só 
pensa em vingança.Para Patricia, 
a personagem tornou-se icônica 
por uma série de motivos. “Foi 
uma jogada muito inteligente 
do João Emanuel Carneiro. Até 
pouco mais da metade da novela, 
ele levou essa ambiguidade (da 
personagem). Flora tinha uma 
base numa carência que vinha da infância. Ela era fria, perversa, uma 
sociopata. Ela tripudiava em cima da maldade e era divertida”, avalia 
ela. Para Claudia Raia, o trabalho foi estimulante: “Primeiro porque eu 
tive que já de cara trazer muitas nuances para uma personagem. Afinal, 
era uma mocinha que tinha ares vilanescos. Donatela me proporcionou 
me despir de mim mesma de uma maneira muito forte”.

Patricia Pillar e Claudia Raia relembram 
as protagonistas de ‘A Favorita’, que volta 
agora no ‘Vale a Pena Ver de Novo’
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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 09/05

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

Hoje, todas as tentativas de controle sobre as situações 
serão em vão, arianjo! O melhor é deixar acontecer 
naturalmente para que você não se arrependa depois. 
O trabalho fica lento e as coisas demoram a fluir, 
gerando certa ansiedade nos resultados. O excesso de 
organização e cobrança pode deixar você a flor da pele, 
mas o final do dia traz uma certa onda de otimismo.

Você estará mais centrado hoje, organizando sua rotina e 
as pendências. No trabalho, há chances de novidades, mas 
será necessário se centrar para dar conta de tudo junto. 
No quesito grana, pode acontecer atrasos e imprevistos e o 
melhor que você faz agora é buscar soluções para não ficar 
no vermelho nesse meio do mês. O período da noite traz 
uma certa leveza diante dos desafios do dia

Mercúrio na Casa 1 fica retrógrado e te deixa um pouco 
mais aéreo hoje. Será preciso exercitar o foco para dar 
conta dos compromissos e um projeto ou serviço pode 
precisar de revisão. Se estiver buscando emprego, conte 
com oportunidades que você considerou finalizadas, 
um desses lugares pode te chamar atenção novamente. 
Atenção redobrada com assinatura de contratos.

Algumas situações de passado podem te incomodar hoje, 
fazendo com que você reveja alguns caminhos daqui em 
diante. Os amigos e pessoas próximas até vão tentar, mas 
você vai preferir ficar com suas emoções e sentimentos. 
No trabalho, a sorte dá uma forcinha e as coisas ficam 
boas para você. Pode pintar uma promoção, uma troca de 
emprego se você estiver em busca de trampo.

A Lua na Casa 2 pede um dia focado na sua organização 
de tudo que for prático. O trabalho vai cobrar um pouco 
mais de disciplina com as entregas e demandas, e tudo 
hoje parece parar. Com a grana, algumas mudanças de 
planejamento podem fazer seu dinheiro render mais, 
fazendo suas prioridades mudarem por enquanto. 
Atenção com um assunto de família.

Rotina agitada, virginiano! Parece que tudo tá urgente 
e com pressa. Não se desespere, porque com sua 
ótima capacidade de organizar, vai tudo encontrar seu 
eixo. Trabalho pede paciência com resultados e alguns 
imprevistos acontecem. Mantenha a paciência com os 
colegas e com tudo que não sai como você quer. Com a 
grana, equilíbrio nos gastos e nada de gastar por impulso.

Mercúrio Retrógrado na Casa 9 faz os seus planos de 
viagem ou de estudos frearem um pouquinho. Será 
necessário rever o planejamento e traçar uma nova 
meta. O trabalho também traz alguns imprevistos e 
os resultados podem ser bastante cobrados, mas 
demoram a chegar. Lembre-se que nem tudo está em 
nosso controle, ok? 

Um trabalho ou processo que há tempos esta em 
andamento pode finalmente ter resolução. É momento 
de rever pendências e tudo que não estiver muito claro 
em sua vida tende a ganhar um ponto final. O dinheiro 
que vem de parcerias e casamento também terá sua 
renovação e um novo planejamento deve acontecer para 
não causar transtorno. Cuidado ao fechar parcerias!

Tenha calma antes de fechar uma sociedade ou parceria 
com alguém. O mar não anda bom para peixe para esse 
tipo de união e o melhor é esperar o astral melhorar 
para voltar a falar disso. Com a grana, mantenha a 
responsabilidade em equilibrar os gastos para não correr 
riscos desnecessários. A noite te presenteia com uma 
dose extra de positividade.

Será preciso exercitar o foco hoje, Caprica, se quiser 
resolver o que precisa no trabalho. As cobranças pegam 
fundo, o chefe não dá mole e uma certa pressão pode 
te deixar mais ansioso que o normal. Mantenha os pés 
no chão e não se perca por coisa boba. Com o dinheiro, 
economizar é o melhor caminho nesse momento. A 
família pode ser seu refúgio hoje.

Mercúrio fica retrógrado na Casa 5 e promove um ar mais 
fechado durante o dia. Não estará muito de papo pelos 
corredores do trabalho, mas poderá obter resultados 
se focar em sua criatividade. Se estiver em busca de 
trabalho, lembre-se de contatos antigos na agenda – um 
deles poderá te ajudar de forma certeira. Tudo certo na 
família, mas tenha cuidado com seu lado emocional.

O trabalho pede um pouco mais de paciência com os 
colegas e com suas obrigações. Porém, um incentivo do 
céu traz novas oportunidades de ganhos e o dinheiro 
extra dá pistas que vai chegar, assim como para quem 
estiver buscando novo trabalho. Fique atento com o 
telefone, mensagem, pois o convite ou oportunidade de 
novos ganhos vai chegar.

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

Rose e Tina se animam ao ver que Tigrão e 
Neném se entenderam. Paula pega o celular de 
Flávia. Neném se entristece quando Rose diz 
que voltará para Paris. Ingrid ajuda Paula no 
plano contra Carmem. Tigrão se entende com 
Guilherme. Carmem observa a conversa entre 
Paula e Marcelo. Ingrid recebe várias ofensas 
pela internet, e Flávia tenta consolá-la. Tina 
termina com Gabriel. Paula convence Nilton a se 
disfarçar como Santiago Pachamanca. Gabriel 
tenta afastar Ingrid da banda. Tucão chega ao 
hospital para ser atendido por Guilherme. 

Xande, nervoso, aguarda notícias. O médico 
avisa a todos que Mel e o bebê não estão bem. Leo 
se lembra da noite anterior quando ele e Lucas 
chegaram à conclusão de que não existe lugar 
no mundo para os dois. Zoraide vê na borra de 
café um homem sendo engolido pela areia do 
deserto e Jade perdendo metade de seu coração. 
Nazira lê no jornal que Miro vai ser treinador no 
Marrocos e cobra de Latiffa o favor que ela está 
lhe devendo. Mel vai para o CTI por problemas 
no coração. Nazira pede que Miro pense na 
possibilidade de se casar com uma marroquina.

Davi tenta convencer Iolanda a revelar a 
verdade sobre a paternidade de Toninho. Ícaro 
pede que Davi ajude Sirius com seus truques de 
mágica. Arminda alerta Inácio sobre as intenções 
de Leopoldo. Leônidas planeja encontrar a filha de 
Heloísa para se aproximar dela. Tenório recebe 
notícias de Olívia. Isadora e Violeta conversam 
sobre suas dores de amor. Geraldo garante a 
Julinha que Constantino não se envolverá com 
Margô. Matias sabota a água de Leônidas com 
um remédio que furtou de Dr. Elias. Mariana ques-
tiona o interesse de Leopoldo por Inácio.

Batista pede a Joana que esqueça tudo, receba 
uma mesada e seja sua amante. Joana o expulsa. 
Cornélio quer ir na joalheria com Dinorá. Josefa 
finge desmaiar para acabar com o problema. 
Dalva consola Cornélio e insiste que ele exija que 
Dinorá coloque o colar no casamento de Bianca. 
Kiki diz a Joaquim que vendeu o colar para Ja-
nuário. Joaquim chega a tempo de impedir que 
Januário dê o colar para Lindinha. Batista pede 
Joana em casamento. Joana não cai na conversa 
de Batista. Joana conta a Berenice que Batista a 
pediu em casamento. 

Gustavo sai preocupado atrás da esposa pela 
cidade. Haydee diz ao padre que achou que o 
dinheiro iria solucionar tudo, mas não é assim, 
e que errou na educação de Flávio e Nicole. Gus-
tavo diz que promete esclarecer para Cecília que 
a ligação não é verdadeira e que jamais trairia a 
esposa. Em casa, Gustavo diz que a ligação deve 
ter sido um terrível trote. Os dois se entendem. 
Haydee confere as primeiras imagens das câ-
meras que instalou em casa. Haydee assiste ao 
vídeo e descobre uma suspeita conversa entre 
Flávio e duas pessoas.

José Leôncio fica intrigado com a sucuri na-
vegando na canoa. Tenório avisa a Guta que se 
tornou sócio de José Leôncio. José Leôncio reage 
ao menosprezo de Tenório por Tadeu. Maria 
Bruaca desconfia das viagens de Tenório. Ma-
riana manda Jove voltar ao Pantanal para lutar 
por seus direitos. Jove se declara a Juma. José 
Leôncio suspende as remessas de dinheiro para 
Jove. Irma se magoa com Jove. Gustavo pede para 
Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu alerta 
sobre o comportamento de Juma e Jove. Tibério 
conta a Tadeu que pensa em se casar com Muda.

Ex-Fazenda 
Liziane Gutierrez 
é contratada 
pela Fox News 
para cobrir guerra 

Ex-participante de 
“A Fazenda 13”, Liziane 
Gutierrez foi contratada como 
correspondente internacional 
por um canal de notícias. 
“Fechei um contrato com a 
Fox News de Las Vegas para 
que eu possa enviar imagens 
exclusivas da destruição da 
Ucrânia após a a invasão 
da Rússia. Talvez as matérias saiam até na Fox News National se 
repercutirem. Tomara! Estou aqui há um bom tempo e já posso falar 
sobre o sofrimento deste povo”, vibrou a socialite, em entrevista ao 
Metrópoles. Talvez as matérias saiam até na Fox News National se 
repercutirem. Tomara! Estou aqui há um bom tempo e já posso falar 
sobre o sofrimento deste povo”, vibrou a socialite, em entrevista ao 
Metrópoles.Morando na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia desde 
o mês de março, ela explicou que muitos jornalistas já deixaram a 
região e poucos repórteres seguem fazendo a cobertura do conflito do 
país do leste europeu com a Rússia.  “Os jornalistas já voltaram para 
os seus países e a situação preocupante ainda segue a mesma por 
aqui. Foi aí que eu tive a ideia de divulgar o dia a dia dos voluntários 
que estão na Ucrânia”, contou. 
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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

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

 ED 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  

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

 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  

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

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

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

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

 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, ga-
ragem. 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 

 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  

 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 Co-
berta E Amplo Quintal E 
Espaço De Estacionamento 
Para Mais Carros. LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

 S. FRANCISCO   
 L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varanda,  
gar, quintal LORIDANI MAR-
TINS – 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 

 ALUGUEL DE SALÃO EM 
SIDROLÂNDIA 

 Aluga-se salão comercial de 
300m² com ampla área de 
estacionamento lateral ou 
depósito. Em Sidrolândia 
saída Quebra-coco. Infor-
mações Cel 67 99669-9174 
e 98401-4127 

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

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

 AMAMBAÍ  
 L345 - R BARÃO DO RIO 
BRANCO – 26,43M² - 
SALA, C/ BANHEIRO 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 

 SINAI IMOBILIÁRIA - 
CRECI 0675-J - VENDE  
 Apto tipo duplex ( Térreo e 
superior) Residencial Nova 
Inglaterra - Bairro Tiradentes 
R$ 320.000,00 , 1 suíte, 3 
q, sala , cozinha, 2 banhei-
ros , lavanderia , 2 vagas 
garagem - área de 108m² 
Telefones 67 3382-4150 e 
67 99175-8409 .  

 SINAI IMOBILIÁRIA - 
CRECI 0675-J - VENDE 
 Apto. Residencial Treviso 
- Bairro Bandeirantes - R$ 
230.000,00- 3 q, sala, sa-
cada, cozinha, banheiro e 
área de serviços . Rico em 
armários. Garagem para 
um carro . 2º andar - área 
77 m². Telefones 67 3382-
4150 e 6799175-8409 . 

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

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

 VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

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

 CASA FÁCIL 
 Realize o seu sonho da casa 
própria! Preparamos seu ca-
dastro, sem entrada. Peça o 
seu orçamento via WhatsA-
pp: (67)9 8195-1779  

 SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS 

 Excelente imóvel para inves-
timento. duas casas cons-
truídas no mesmo terreno 
(at: 364,50m²), com en-
tradas totalmente individu-
alizadas. cada casa possui 
um quarto, sala/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda/garagem 
e amplo quintal. uma das 
casas encontra-se alugada  
(com renda de aluguel).LO-
RIDANI 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, Jantar, 
Tv, 1 Suite E 2 Qtos, 2bh 
Sociais, Cozinha, As, Varan-
da, 2 V Garagem Coberta E 
Amplo Quintal E Espaço De 
Estacionamento Para Mais 
Carros.LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 -  3321-9131 

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

 SANTO AMARO 
 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 sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131     
    

 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. Possui 
Duas Casas Individualiza-
das, Entradas Separadas 
E Com Inscrição Municipal 
Individualizada. Casa 1: 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, Área 
De Serviço, Quintal E Amplo 
Estacionamento Para Car-
ros. Casa 2: Amplo Quintal, 
Varanda, Sala De Estar, Dois 
Quartos, Cozinha, Área De 
Serviço E Garagem.  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131  

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

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

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

 VENDE-SE 02 LOTES 
 02 Lotes no Jd. Noroeste 
(lote 14 e 15 da quadra 25) 
Fica a 30 metros do asfal-
to. Para mais informações: 
Whats: (67)9 8197-8025  

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

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

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

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

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

 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 

 CORSA CLASSIC 1.0  
 Corsa Classic 1.0 Ano 
2008 Prata-Basico C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

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

 STRADA CS FREEDON 
1.3  

 Strada Cs Freedon 1.3  Ano 
2021-Branca-Completa 
C.O.M Veiculos-Av.Bandei-
rantes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

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

 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 

 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 1.6 HACTC 
 Fiesta 1.6 Hactc /Ano 
2011-Completo  C.O.M 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

 BORA 2.0 ANO 
2008/2009 

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

 POLO SEDAN 1.6 
 Polo Sedan 1.6 Ano 
2012/2013-Prata-Comple-
to C.O.M Veiculos-Av.Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 

 SAVIERO CE 1.6  
 Saviero CE 1.6 ano 2012 
preta C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (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 Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (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 
 Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

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

 HC VEICULOS 
 L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. 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 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305. 

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

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

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

 HC VEICULOS 
 L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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 
 Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305. 

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

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

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

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

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

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

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

 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 

 KANGOO FURGÃO ANO 
2009/2010 

 Kangoo Furgão Ano 
2009/2010 Expression 1.6 
- Básico C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (67) 99981-8686 

 COROLLA XEI 2.0 
 Corolla Xei 2.0 -Ano 
2018/2019-Prata-Comp /
Aut/Couro C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 

 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 
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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

PRECISA - SE  DE ME-
CÂNICO LINHA LEVE 

Impacto Car, na Av. Bandei-
rantes, 1070, F: 3321-9510

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

PRECISA -SE AUXILIAR 
DE MECÂNICO COM 

EXPERIÊNCIA  
Precisa -se auxiliar de me-
cânico com experiência . F: 
3325-8766.

FINANCEIRO/ADMINIS-
TRATIVO 

Precisa-se com experiência 
em departamento Financei-
ro (Contas a Pagar e a Re-
ceber, boletos, cobranças 
e conciliação bancária), 
abertura e encerramento 
de empresa, alterações JU-
CEMS, RFB, Estado e Pre-
feitura.   E-mail: orcomat@
uol.com.br (enviar currículo 
com pretensão salarial). 

CONTADOR (A) 
Com conhecimento em ela-
borar e analisar balancetes 
e demonstrações contá-
beis e realizar processos 
de legalização. Administrar 
os tributos da empresa, 
preparar obrigações aces-
sórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuin-
tes e controlar o registro 
de livros fiscais. Domínio 
total em análises contábeis, 
conciliações, lançamen-
tos, balanço e obrigações 
contábeis, SPED contábil.  
E-mail: orcomat@uol.com.
br (enviar currículo com 
pretensão salarial).   

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. 

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

CHRISTIAN REFORMAS
Trabalhamos com pinturas, 
elétrica, limpeza de terre-
nos, jardinagem, limpeza 
de caixa d água e pequenos 
reparos em geral.  Serviço 
de qualidade e credibilida-
de. Ligação e WhatsApp 
(67) 99136-4274

CRISTALDO CONSTRU-
ÇÕES

Trabalhamos com constru-
ções e acabamentos em 
geral. Atendemos Campo 
Grande, Interior e fazendas 
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etc. Serviço de Qualidade 
e credibilidade Ligação e 
WhatsApp (67) 99226-
2322 Geraldo

ANACLETO CONSTRU-
ÇÕES

Trabalhamos com cons-
truções do alicerce ao 
acabamento, reformas em 
geral, elétrica, hidráulica e 
pinturas em geral. Atende-
mos toda Cidade de Cam-
po Grande/ MS Ligação 
e WhatsApp (67) 99305-
5132

JORGE MARTINS 
Eletricista, construção civil 
e calhas em geral. Fazemos 
elétrica, hidráulica, pisos, 
porcelanato, pinturas e re-
paros. Atendemos toda Ca-
pital e interior, solicite uma 
visita. Qualidade, Confiança 
e Garantia. Ligação e What-
sApp (67) 99123-8685 

FL FAZ TUDO MARIDO 
DE ALUGUEL

Forneço todos os tipos 
de serviço para sua casa, 
elétrica, hidráulica, pintu-
ra, pisos, revestimentos, 
montagem de móveis, 
desmontagem de móveis e 
pequemos fretes.  Ligação 
e WhatsApp (67) 99647-
7878 Fábio Luiz 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

MS PINTURAS OS 
GLADIADORES

Trabalhamos com grafia-
to, textura, massa corrida, 
revestimentos e pinturas 
de portões. Venha fazer 
seu orçamento conosco. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99252-4173/ (67) 99345-
2739

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para chur-
rasco.  Grelhas, espetos, 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tábuas, gi-
ragrill etc. Av Doutor Gunter 
Hans, 65 – Guanandi  Fone: 
99959-4659/3026-4551

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

SAMPATT CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeiras, condu-
tores, manutenção e lim-
pezas. Fazemos orçamento 
sem compromisso. Atende-
mos toda Cidade de Campo 
Grande/ MS, falar com Oti-
niel . Ligação e WhatsApp 
(67) 99257-6618/ (67) 
99323-3858 

METAL ARTE CALHAS
Fabricamos e instalamos 
calhas, rufos, pingadeiras, 
coifas e chaminés entre 
outros serviços. Parcela-
mos no cartão com taxa, 
solicite seu orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99119-
0959 Willyan/ (67) 99204-
9940 Priscila

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

ROGER PINTURAS
Pintura estilo barroco em 
imagens, sacras ou de 
umbanda (Orixás, Ca-
boclos, Pretos Velhos). 
Interessados entrar em 
contato: WhatsApp: 
(67)98162-2451 Roger 
Simões 

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 Araú-
jo de Arruda, 850 Campo 
Grande/ MS . Ligação e 
WhatsApp (67) 99324-
4437 Gerson

PEDREIRO & CARPIN-
TEIRO

Trabalhamos com peque-
nas e grandes obras, con-
sertos de telhados, coloca-
ção de pisos, pinturas em 
geral, elétrica e hidráulica. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e WhatsApp 
(67) 99159-5921 Cícero

FABRICA DE MANILHAS 
MUNDIAL

Trabalhamos com mani-
lhas, caixa d'Água para 
gado, caixinha de passa-
gem. Atendemos toda re-
gião. Ficamos na Rua: Nove 
de Maio, 641, Quadra-1, 
Lote-11 Jardim Faturista. 
Ligação ou WhatsApp (67) 
99272-5463 Adaílton

LEMES & FILHOS 
PRESTADORA DE 

SERVIÇOS
Vão construir ou reformar 
a L&F é o lugar. Temos os 
profissionais mais capaci-
tados da região, eletricista, 
pintor, serralheiro, técnico 
em refrigeração, alvena-
ria, azulejista entre outros. 
Agende sua visita Ligação 
e WhatsApp (67) 99132-
9915 

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

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

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 

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV 
de plasma, lcd led, todas 
as marcas. Conserto de 
monitores e micro-ondas. 
Não cobramos taxa de 
orçamentos. 3382-8766/ 
99980-3787/ 99308-8537

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO  E 

GIBIS 
Usado por kg ou dou em 
troca gibi, revista, livro, CD 
ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773 com ADEON 

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

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

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Temos cesta café a partir 
de R$ 69,00 , temos bu-
ques de rosas a partir de 
R$ 55 ,00 e diversos outros 
modelos de cestas. Aceita-
mos cartões e parcelamos 
sua compra, dependendo 
da região não cobramos 
taxa de entrega. 3365-
3503/ 9 9947-6896 www.
rosasepresentes.com.br

JOEL FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

Aniversários, despedidas 
e recepção. O único com 
triciclo helicóptero .Ligação 
e WhatsApp (67) 99217-
8613

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 
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