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Desemprego em MS é o menor em cinco anos
No primeiro trimestre do ano, a taxa ficou em 6,5%; a 3ª menor do país
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FILIPE

PAULO SERGIO

Na coluna 
Quentinhas 
do Cinema de 
hoje, o jornalista 
Filipe Gonçalves analisa o 
filme “Eduardo e Mônica”, 
inspirado na canção 
homônima do Legião 
Urbana. Página C3

Na 
comemoração 
dos 134 
anos da Lei 
Áurea, o professor Paulo 
Sergio relembra situações 
importantes e o papel 
do negro na sociedade 
brasileira. Página A3

Na telona

Escravidão

 “Amor da Minha 
Vida” estreia 
neste sábado

Timão defende a 
ponta diante do 

Inter no sul

ARTES

Secretário mostra 
instalação da 

futura unidade 
de saúde

A Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde 
Pública) está aguar-
dando aprovação da 
Caixa Econômica para 
continuar a construção 
da USF (Unidade de 
Saúde da Família) do 
Jardim das Perdizes e 

dar início ao processo 
licitatório. O jornal O 
Estado acompanhou 
ontem (13) a visita do 
secretário municipal, 
José Mauro Filho. No 
local havia uma equipe 
da Sisep (Secretaria 
Municipal de Infra-

estrutura e Serviços 
Públicos) realizando 
a limpeza da unidade, 
que estava tomada pelo 
mato e com muito lixo 
acumulado. A expecta-
tiva do município é de 
que a entrega ocorra 
até 2024. Página A6

Estado investiga 
dois casos de 

hepatite misteriosa 

Quilo do feijão 
custa quase 
R$ 10 em 

Campo Grande

O Estado de Mato 
Grosso do Sul registrou 
dois casos da hepatite 
aguda misteriosa que 

atinge o mundo. A doença 
já foi reportada em pelo 
menos 20 países e a SES 

(Secretaria de Estado 
de Saúde) investiga dois 
casos de hepatite aguda 

misteriosa em Mato 
Grosso do Sul, sendo um  

em Campo Grande e outro 
no município de Ponta 

Porã. Página A6

O grupo de teatro Arte Boa 
Nova, uma das maiores compa-
nhias do Estado, estreia a peça 

“Amor da Minha Vida”, elaborada 
a partir da obra do diretor e dra-
maturgo Nelson Peixoto. Página C1

O Corinthians visita o 
Inter neste sábado, a partir 
das 18h (de MS), no Beira-
-Rio, em Porto Alegre, pela 
sexta rodada do Campeo-

nato Brasileiro, competição 
na qual é líder. Os jogadores 

do Alvinegro entenderam 
e até defendem o rodízio 

proposto pelo técnico Vítor 
Pereira em meio às três 

competições. Página B3

O quilo do feijão 
carioca está custando 

quase R$ 10 para o con-
sumidor. É o que mostra 

a pesquisa de preços 
realizada pela equipe de 
reportagem do jornal O 
Estado, em cinco super-
mercados, comparando 
28 itens da cesta básica.

No Fort Atacadista, 
está sendo vendido por 
R$ 7,59, e no Atacadão, 
por R$ 9,25. O produto 

obteve variação de 
21,87% e custo médio de 

R$ 8,24. Página B2

Mato Grosso do Sul 
tem a terceira menor 
taxa de desocupação do 
Brasil, ficando em 6,5%, 
no primeiro trimestre 
do ano. Em relação aos 
últimos cinco anos, 
este é o menor percen-

tual para o período. Os 
dados constam na PNAD 
(Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), 
divulgada pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

Mato Grosso do Sul 

fica atrás apenas de 
Santa Catarina (4,5%) e 
Mato Grosso (5,3%). O 
maior valor ocorreu na 
Bahia (17,6%).

No mesmo período de 
2018, o Estado registrou 
8,5%; 2019, 9,5%; 2020, 

7,9%; e em 2021, 10,6%
Conforme a pesquisa, 

são 940 mil empregados 
no Estado. Destes, 661 
mil estão no setor pri-
vado, 183 mil no setor 
público e 95 mil são tra-
balhadores domésticos. 

Em relação à taxa 
de informalidade, Mato 
Grosso do Sul apre-
senta a 6ª menor, em 
comparação com outros 
estados brasileiros. O 
índice abrange 35,47% 
da população ocupada, 

no primeiro trimestre do 
ano, representando 465 
mil trabalhadores 
informais.

As maiores taxas fi-
caram com Pará (62,9%), 
Maranhão (59,7%) e Ama-
zonas (58,1%). Página B1

Bioparque Pantanal quer ajuda para escolher nome de sucuri
Sem um nome de-

finido ainda, a sucuri 
que recebe visitantes do 
Bioparque e que veio de 
uma área de preservação 
da fauna do Pará, após 

passar por tratamentos 
depois de ter sido res-
gatada com diversos 
ferimentos, precisa da 
ajuda e colaboração da 
população para a escolha 

de seu nome oficial. Para 
homenagear artistas mu-
lheres da região do Pará 
de onde o animal é na-
tural, a administração do 
complexo encontrou três 

possíveis nomes, sendo 
eles: Joelma, Gaby Ama-
rantos e Fafá de Belém. 
A votação pelo nome do 
animal acontece de forma 
on-line no perfil oficial da 

rede social: @bioparque-
pantanaloficial.  

A expectativa é de que 
o nome escolhido já seja 
divulgado na próxima se-
gunda-feira (16). Página A6

Divulgação/Bioparque

Nilson Figueirdo

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Divulgação
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Feijão

Coxão Mole

Fonte: Reportagem

Alta dos preços 
em uma semana

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   20°   31°
Dourados     18°   25°
Corumbá                  20°             31°
Maracaju                 18°            26°
Ponta Porã               17°            23°
Três Lagoas              17°           29°
Mundo Novo             19°   26°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2



QUAL É A INSTITUIÇÃO de maior 
credibilidade, prestígio e confiança 
da população: o Tribunal Superior 

Eleitoral ou o Exército? Várias pesquisas 
mostram as Forças Armadas muito bem 
vistas pelo cidadão, enquanto ministros 
do supremo estão cada vez mais desacre-
ditados e impopulares. Vamos refletir? 
Recentemente, tivemos a polêmica (mais 
uma) em torno de sugestões e questiona-
mentos do Exército - à convite do próprio 
TSE - na avaliação das urnas eletrônicas. 
No entanto, as questões levantadas pelos 
militares devem ser louvadas por todos 
aqueles que se dizem patriotas e democrá-
ticos, pois são uma tentativa de melhorar 
nosso ultrapassado modelo de votação 
(vale lembrar que as grandes nações re-
jeitam o nosso sistema, que é repleto de 
falhas e suspeitas). Sim, a nossa urna é 
falha! O fato é que não há a devida trans-
parência eleitoral em nosso país.

DIANTE DESTA SITUAÇÃO, como re-
agem os ministros responsáveis por con-
duzir as eleições? “Ao que tudo indica, pre-
tendem seguir empurrando goela abaixo 
do eleitor brasileiro a peça de ficção 
científica segundo a qual são os mocinhos 
guardiões de uma democracia ameaçada 
por terríveis vilões bolsonaristas. O teatro 
fica claro quando, após convidar as Forças 
Armadas para integrar a tal Comissão de 
Transparência Eleitoral – cujo objetivo 
óbvio era garantir eleições mais trans-
parentes –, o tribunal eleitoral descarta 
todas as recomendações feitas por uma 
equipe militar altamente especializada. 
Pelo jeito, o TSE talvez não esperava que 
os técnicos militares fossem a fundo na 
identificação de possíveis problemas e na 
proposta de melhorias.” (Doutor Flávio 
Gordon, Gazeta do Povo) 

É PRECISO FRISAR que a questão não 
é somente técnica ou tecnológica, mas 
jurídica e social. É preciso que esteja de-
monstrado ao povo que ele pode confiar 
no destino correto do seu voto, que é o 
direito democrático mais fundamental 
que existe. É isso que é levado em conta 
nos países sérios que adotam o voto im-
presso. Perceba, existe o comprovante 
impresso para diversas situações do nosso 
cotidiano: as compras de supermercado, 
o jogo de loteria, as doses de vacinação 
etc. Trata-se de uma relação de confiança. 
Imagina alguém recusando lhe mostrar o 
comprovante nos exemplos citados, você 

não ficaria desconfiado? Nesse sentido, 
veio a demanda do voto impresso, ou 
seja, ao votar no aparelho, ele imprime o 
comprovante para o eleitor pode conferir 
e depositar na urna (como já é feito em 
diversos países). 

LAMENTÁVEL A POSTURA de “su-
premos juízes”, com o apoio de grande 
parte dos congressistas, ao negar a von-
tade popular por maior transparência ao 
voto, o ato mais básico e mais importante 
de qualquer democracia. “Que minis-
tros do TSE tenham feito lobby junto ao 
Congresso para ignorar essa demanda 
é a prova que faltava – se é que ainda 
faltava alguma – da baixa credibilidade 
do nosso sistema. Hoje, não há maior 
ataque às instituições republicanas e ao 
Estado de Direito do que o comportamento 

arrogante, partidário e provinciano de 
nossas autoridades eleitorais. São elas as 
principais responsáveis por cobrir o pleito 
vindouro com um manto de desconfiança 
e animosidade social. Já passou da hora 
de descerem do palco!” (Fonte: gazetado-
povo.com)

COMO PODEMOS ACREDITAR que 
apenas Brasil, Butão e Bangladesh pos-
suem um modelo mais avançado que 
França, Inglaterra, Canadá, Japão...? 
Nossa urna de primeira geração é obso-
leta. Não à toa os países desenvolvidos 
se recusam a adotar tal mecanismo. Não 
há a materialidade e individualização do 
voto, além da possibilidade de contagem 
pública, para dar confiança ao pleito. 
Ou seja, é uma caixa preta, acessível 
somente a poucos técnicos e autoridades. 
Mas eles afirmam que é segura e que 
podemos confiar de olhos fechados? “Se 
nem a inteligência das Forças Armadas 
compreende as ferramentas de segurança 
criadas pelos técnicos do TSE, como 
poderá o povão confiar nesse sistema? 
O eleitor médio deve simplesmente acre-
ditar?” (Rodrigo Constantino, economista 
e comentarista político).

VAMOS CONFIAR NELES? “Fachin, que 
foi garoto-propaganda de Dilma e simpa-
tizante do MST; Barroso, que declarou 
Bolsonaro como inimigo, enquanto julga 
o terrorista Cesare Battisti um inocente; 
ou ainda o próprio Moraes, que vai pre-
sidir o TSE durante a eleição, e que não 
cansa de perseguir bolsonaristas com 
inquéritos ilegais e sempre ao arrepio da 
Constituição. Vamos simplesmente acre-
ditar nessa turma? Todas as falas e ações 
desses ministros apenas alimentam mais 
ainda a desconfiança popular. Eles agem 
como políticos de oposição, são ativistas, 
demonizam o presidente o tempo todo, 
e não se incomodam de avançar sobre 
outros poderes para impedir mudanças 
no sistema eleitoral.” Concluiu, Rodrigo 
Constantino: (Fonte: revistaoeste.com) 

QUEM QUISER ACREDITAR cegamente 
nos tecnocratas desconhecidos do TSE, 
em seus ministros ativistas, ou na im-
prensa militante que normalizou até a 
candidatura do ladrão petista está livre 
para tanto. Mas saibam que a maioria da 
população está atenta e prefere confiar 
nas Forças Armadas, no bom senso e no 
exemplo de países mais avançados que 
recusam esse modelo fechado e obscuro. O 
juiz Andreas Vosskuhle, da Alemanha, por 
exemplo, considerou inconstitucional o 
uso exclusivo das urnas eletrônicas de pri-
meira geração (como é feito no Brasil): “A 
eleição como fato público é o pressuposto 
básico para uma formação democrática e 
política. Ela assegura um processo elei-
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Editorial

Eleições 2022: mais polêmicas!?
Rodolpho Barreto Pereira

O autor do artigo é pós-graduado em Direito 
Público e escritor. 

Facebook/Instagram: @rodolphobpereira

Contrariando previsões da maioria 
dos economistas, o desemprego 
tem diminuído no Brasil e em Mato 

Grosso do Sul. Mas a inflação elevada e 
salários baixos reduzem a renda per ca-
pita dos brasileiros neste ano ao patamar 
de 2010. Os últimos números do IBGE 
sobre o mercado de trabalho são impres-
sionantes à primeira vista: 8,2 milhões de 
novos empregos foram criados no Brasil 
desde março do ano passado. E não são 
informais, mas com carteira assinada. 
Esses empregos seguros aumentaram em 
11%, e o número de assalariados é o maior 
desde 2012. O desemprego diminuiu signi-
ficativamente. Há um ano, quase 15% dos 
brasileiros aptos a trabalhar estavam sem 
emprego. Hoje, a cifra é de 11%, ou pouco 
menos de 12 milhões de pessoas. Trata-
-se da menor taxa desde 2016, quando 
a recessão e, depois, a pandemia ainda 
não haviam levado a cortes maciços de 
empregos. Alguns especialistas esperam 
que a taxa de desemprego possa chegar 
a um dígito ainda neste ano. Isso seria 
uma surpresa positiva. Ainda assim, os 

números são deprimentes quando se 
analisa o todo. 

Quase um quarto da população apta 
a trabalhar está desocupada ou subo-

cupada. Muitos pararam de procurar 
emprego, apesar de quererem trabalhar. 
Outros gostariam de trabalhar mais. 
Muito jovens não frequentam a escola ou 
a universidade nem trabalham. Quando 
um quarto da força de trabalho não está 
integrada ao processo produtivo, trata-
-se de uma catástrofe não apenas social, 
mas também econômica. Pois, com isso, 
a produtividade da economia diminui.  
Outro indicativo dessa baixa produtivi-
dade é a ainda elevada informalidade: 
cerca de 40% dos trabalhadores estão 
no setor informal e, portanto, não con-
tribuem para a Previdência nem pagam 
impostos. Além disso, seus salários são 
mais baixos do que no setor formal.  
Como resultado, as pessoas têm menos 
dinheiro à disposição do que nunca: 
com um salário médio de R$ 2.548, 
brasileiros e brasileiras ganham quase 
um décimo (9%) menos do que há um 
ano. Se analisada a renda per capita, 
as pessoas têm, em termos nominais, 
a menor quantia no bolso desde 2012. 

Isso significa que, em uma década, 

os salários estagnaram nominalmente 
no Brasil. Em termos reais, no entanto, 
eles claramente perderam valor, pois a 
inflação reduziu significativamente o 
poder de compra. Isso não mudará muito 
se os números de emprego continuarem 
a subir como nos últimos 12 meses. 
Porque a demanda por empregos con-
tinua simplesmente muito maior do que 
a oferta, o que significa que os salários 
praticamente não vão subir. Pessoas 
que não têm emprego estão dispostas a 
trabalhar também por um salário mais 
baixo. O paradoxo é o de que nos países 
industrializados cada vez mais empregos 
permanecem vagos e os salários au-
mentam porque não há trabalhadores 
suficientes. No Brasil, é o contrário.  

E isso não vai mudar muito no curto 
prazo: as previsões de crescimento são 
cada vez piores – não apenas para 2022, 
mas também para 2023. E, ao mesmo 
tempo, a inflação deverá ficar, na melhor 
das hipóteses, em torno de 8% no fim deste 
ano.  Esta é a nova e triste realidade do 
mercado de trabalho brasileiro.

Mais empregos e menos dinheiro no bolso

números são deprimentes quando se 

Muitos pararam de pro-
curar emprego, apesar de 
quererem trabalhar. Ou-
tros gostariam de traba-
lhar mais. Muitos jovens 
não frequentam a escola 
ou a universidade nem 
trabalham. Quando um 
quarto da força de tra-

balho não está integrada 
ao processo produtivo, 

trata-se de uma catástrofe 
não apenas social, mas 

também econômica. 

A eleição como fato público 
é o pressuposto básico para 
uma formação democrática 
e política. Ela assegura um 
processo eleitoral regular e 
compreensível, criando, com 
isso, um pré-requisito essencial 
para a confiança fundamentada 
do cidadão no procedimento 
correto do pleito.

Não podemos aceitar que homens 
de toga se comportem como os 
únicos guardiões da democracia 
e da verdade, até porque foram 
essas mesmas pessoas que 
retrocederam na legislação e
no combate à corrupção.

toral regular e compreensível, criando, 
com isso, um pré-requisito essencial para 
a confiança fundamentada do cidadão no 
procedimento correto do pleito.”

O POVO BRASILEIRO É, por natureza, 
pacífico e ordeiro. Mas não submisso! 
No momento, esse povo está indignado 
e inconformado. “Não podemos aceitar 
que homens de toga se comportem como 
os únicos guardiões da democracia e da 
verdade, até porque foram essas mesmas 
pessoas que retrocederam na legislação 
e no combate à corrupção. Quando ins-
tituições perdem credibilidade e respei-
tabilidade, colocam a democracia em 
risco. A postura ativa do povo em prol 
de pautas sociais, econômicas, políticas 
ou mesmo ideológicas é garantia de sau-
dável democracia e engajamento cívico, 
bem como grito de alerta para que as 
nossas autoridades possam agir melhor 
corrigindo eventuais desvios, rumos e 
comportamentos.” (Salim Mattar, em-
presário e presidente do Conselho do 
Instituto Liberal)



Confiante

Na disputa

Opções
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POLÍTICA

Decisão que 
autoriza a 
modalidade está 
para julgamento 
no TSE

Pré-candidato à reeleição, Ovando se 
diz mais bem preparado que em 2018

Denis Pereira pode ser 
o parlamentar mais 
jovem na história de MS

Candidaturas duplas Candidaturas duplas 
agitam possibilidades agitam possibilidades 
de partidos em MSde partidos em MS

Deputado Luiz Ovando 
com a ex-ministra 
Tereza Cristina, 
presidente do PP

Mandetta e Harfouche 
podem ser candidatos 
ao Senado na chapa 
de Rose Modesto

Denis Pereira 
participou de podcast 
Entrevistando e tenta 
vaga na Câmara 
dos Deputados

Estado Play

Divulgação

Fotos: Nilson Figueiredo

Rayani Santa Cruz

Em Mato Grosso do Sul, 
aqueles que pleiteiam o Senado 
e que apoiam o(a) mesmo(a) 
pré-candidato(a) ao governo do 
Estado podem tentar articular 
as chamadas “candidaturas du-
plas”. Isso porque uma brecha 
jurídica para o desmembra-
mento de coligações estaduais 
para a disputa ao Senado virou 
mais um componente na costura 
nos palanques pelo país. Se de 
fato acontecer, abrirá um leque 
de probabilidades. 

Como já informado pelo 
jornal O Estado na edição ante-
rior, uma consulta ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) feita 
pelo deputado federal Delegado 
Waldir (União Brasil-GO) avalia 
a possibilidade de partidos lan-
çarem mais de uma candidatura 
ao Senado na mesma chapa 
para o governo estadual. A pos-
sibilidade da dupla candidatura 
abre leque para que a chapa 
majoritária lance duas pessoas 
de partidos diferentes na dis-
puta pelo Senado. O caso, sob 
relatoria do ministro Edson Fa-
chin, ainda será analisado pela 
Justiça Eleitoral.

A decisão pode impactar 
a formação de palanques em 
estados onde mais de um pré-
-candidato ao Senado apoia o 
mesmo nome a governador e 
duela pela vaga na chapa. É 
o caso, por exemplo, de Mato 
Grosso do Sul, que tem figuras 
como o ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta e o 
procurador licenciado Sergio 
Harfouche (Avante), que 
apoiam a pré-candidata a go-
vernadora Rose Modesto.

O ex-ministro da Saúde disse 
ao jornal O Estado que está 
percorrendo cidades do interior 
neste período de pré-campanha. 
Ele é do mesmo partido da depu-

O fisioterapeuta e pré-
-candidato a deputado federal 
Denis Pereira, se eleito, torna-
-se o candidato mais jovem 
de Mato Grosso do Sul a as-
sumir vaga na Câmara dos 
Deputados. Ele tem 30 anos e 
participou do podcast Entre-
vistando na terça (10).

Denis Pereira é fisiotera-
peuta, bacharelando em Di-
reito e graduando em Gestão 
Pública, e relata a dificuldade 
da disputa a cargos eletivos 
e a desproporcionalidade de 
estruturas entre os pré-candi-
datos. “Nós sabemos que ou-
tros pré-candidatos possuem 
exorbitantes recursos a dispo-
sição. O velho sistema político 
ainda é muito forte dentro do 
nosso Estado”, comenta o pré-
-candidato, que conclui com 
uma metáfora: “trocam-se os 
pais e ficam seus filhos”.

Em 2014, o pré-candidato a 
deputado federal ficou conhe-
cido por ser autor do projeto 
de lei de iniciativa popular 
que previa a redução dos 
gastos da Câmara Municipal, 
que na época eram de apro-
ximadamente R$ 80 milhões, 
pagos pelos contribuintes 
campo-grandenses.

A proposta apresentada 
por ele era de redução do 
repasse do duodécimo o que 
geraria um superávit econô-
mico para ser investido na 
reestruturação da saúde na 
Capital. 

Essa visão surgiu logo após 
o início na vida profissional 
como fisioterapeuta, quando 
percebeu problemas na es-
trutura e desvalorização do 
profissional de saúde, além do 
fato de Campo Grande não ter 
um hospital municipal.

Em 2020, Denis Pereira 
chegou à primeira suplência 
na Câmara Municipal de 
Campo Grande e atribui esse 
feito à organização da fisiote-
rapia e demais áreas da saúde, 

além da população que anseia 
por mudança na política e 
uma atenção mais sensível às 
pessoas. Ele conta que tem de-
fendido projetos importantes, 
apresentando pautas latentes 
em torno da profissão, que 
é carente e que necessita de 
representatividade. 

Uma das ideias mencio-
nadas é a defesa e valorização 
da fisioterapia e da terapeuta 
ocupacional e afirma estar 
pronto para representar a 
classe e toda a sociedade, fo-
mentando a economia e tor-
nando nosso Estado mais atra-
ente para o desenvolvimento.

“Não temos na Câmara dos 
Deputados representante que 
olhe nosso MS e faça uma lei-
tura mais ampla. Nas eleições 
deste ano teremos candidatos 
que virão para o seu segundo, 
terceiro e ate quarto mandato, 
com discurso de vão realizar 
mais”, discorre. “Mas como 
acreditar, se não fez no pri-
meiro mandato, porque seria 
diferente agora?”

Ele finaliza dizendo: “O que 
eu aposto na minha pré-can-
didatura a deputado federal 
é que a população está mais 
esclarecida graças às redes 
sociais, e através dessas redes 
sociais, que é um canhão, per-
ceberemos quem está apto ou 
inapto para a função”. 

Mais uma data alusiva 
à libertação dos escravos 
no Brasil chega e, mais 
uma vez, este assunto é urgente e necessário. E creio que 
será desta forma por muito e muito tempo. Não é de se 
admirar que em nosso país, se fale tanto da Lei Áurea, 
mas se fale muito pouco dos movimentos abolicionistas 
e dos negros nascidos livres e de grande renome que 
construíram pontos importantes da história da sociedade 
brasileira. Exemplos como José do Patrocínio, que ajudou 
a fundar a Academia Brasileira de Letras e era integrante 
da Liga dos Homens de Cor, movimento abolicionista muito 
importante para o processo de libertação acontecido em 
1888.  

Este esquecimento, muita vezes de forma proposital, 
além de sutil, é responsável pela manutenção do mito da 
democracia racial onde é muito importante que se veja, 
no negro contemporâneo, a sombra da mão misericor-
diosa do branco. Isto quer dizer que muitos mecanismos 
invisíveis alimentam e mantém o racismo tal como ele se 
apresenta hoje. 

No momento da instituição da Lei Áurea, por exemplo, 
o número de negros livres e alforriados já superava os 
escravizados. Conclui-se, assim, que o processo de liber-
tação do negro brasileiro foi construído por mãos negras. 
A negação de se enxergar o negro como ator e autor de 
seu próprio movimento de resistência, coloca a população 
negra num lugar de subserviência que é mantido no in-
consciente da população brasileira.  

Precisamos, neste 13 de maio, assumir nosso papel, 
como negros, de atores de nossa resistência e, consequen-
temente, de nossa luta. Salve Zumbi dos Palmares, José 
do Patrocínio, João Candido, Abdias Nascimento, Lélia 
Gonzales, Milton Santos, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro 
e todos os outros negros e negras que, anonimamente, 
resistem todo dia com seus corpos e suas presenças em 
todos os sítios de nossa sociedade em busca da abolição 
completa, que não aconteceu com o 13 de maio de 1888.  

Paulo Sergio Gonçalves

134 anos da 
libertação 
dos escravos 
no Brasil 

uma vez, este assunto é urgente e necessário. E creio que 

Professor de Sociologia e coordenador do Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Estácio.

tada Rose Modesto, e oficializou 
a disputa pela legenda no mês 
passado. 

Mandetta (União) segue na 
pré-campanha ao Senado e diz 
que está sendo bem recebido 
pela população. Por enquanto, 
ele é o único confirmado pela 
presidente regional, senadora 
Soraya Thronicke. “Estive em 
Dourados, vou passar por Dois 
Irmãos do Buriti, Nova Alvo-
rada do Sul e cidades próximas. 
Estou em um momento muito 
bom da pré-campanha porque 
a gente tem que dar opção para 
os eleitores. É uma realização 
muito boa de acolhimento, e de 
ouvir as pessoas”, disse o pré-
-candidato Mandetta.

Por sua vez, o Avante, par-
tido do pré-candidato Sergio 
Harfouche, tem pretensão de se 
aliar ao União Brasil, e emplacá-
-lo na chapa com Rose. Har-
fouche afirma que foi convidado 
por Rose. Ele diz que até as 
convenções, que vão de 20 de 
julho a 5 de agosto, “tudo pode 
mudar ou nada pode mudar”. 

O procurador licenciado ga-
rante que está apto a concorrer. 
“E aceitando vai ser com a 
Rose, apesar de outros con-
vites, será com ela. Porque ela 
foi a primeira a falar comigo, 
tem compromisso e temos pro-
jetos em comuns. Ela pediu 
meu apoio para governadora e 
me apoiaria para o Senado. A 
celeuma é que me autorizaram 
por unanimidade em 2018 
para concorrer ao Senado. E 
a decisão de 2020, que não é 
unânime do mesmo TRE-MS 
(Tribunal Regional Eleitoral 
MS) não me deixou disputar 
para prefeito. Eu tenho decisão 

específica e unânime me garan-
tindo eleição para o Senado.”

Porém, ele discorda das “can-
didaturas duplas” e diz que 
não aceitaria a empreitada caso 
houvesse probabilidade. “Aí não, 
Estou apoiando uma governa-
dora e essa questão da chapa 
dupla eu não aceitaria.”

Outra questão a ser resolvida 
com o União Brasil seria sobre 
a “temerança” da presidente 
regional do União, senadora 
Soraya Thronicke. Ela afirmou à 
imprensa há algumas semanas 
que o procurador tem perfil bom 
para concorrer ao cargo, mas 
que existe certa insegurança 
jurídica e que isso era um ponto 
a se pensar, já que não está 
apta a arriscar perder votos. 
“Vai depender da situação dele, 
porque não podemos perder os 
votos como aconteceu em 2018. 
É condição indispensável ele 
pedir a aposentadoria [do MP]. 
Mas o Harfouche é uma pessoa 
que nos agrada para o Senado.”

Sobre o assunto, Harfouche 
repetiu que a decisão do TRE 
de 2018 lhe permite disputar a 
eleição para o Senado, e que 
ainda vai dialogar pessoalmente 
com Soraya. “Se a Soraya falou, 
ela não conversou comigo. Eu 

tenho o meu partido que é o 
Avante, e tenho garantias do 
próprio tribunal de que posso 
concorrer ao Senado.”

Proibido ter “candidaturas duplas”
Em relação ao PT, que se 

federou com o PCdoB e PV, a 
chapa, por enquanto, tem dois 
nomes indicados à pré-candi-
datura ao Senado. Pelo Partido 
dos Trabalhadores, o professor 
da UFGD (Universidade Federal 
da Grande Dourados) Tiago Bo-
telho e, pelo Partido Verde, o em-
presário Henrique de Medeiros. 
Porém o presidente estadual, 
Vladimir Ferreira, afirma que 
no caso dos federados não há 
possibilidade de “candidaturas 
duplas”, já que os partidos fe-
derados devem escolher apenas 
um para concorrer.

“No nosso caso, não muda 
nada porque somos uma fede-
ração. E teremos de escolher 
entre os dois [Tiago e Henrique] 
até as convenções. Agora, temos 
outros dois partidos que apoiam 
a candidatura majoritária do 
PT [ex-presidente Lula] que é 
o PSOL e o Rede. E se eles 
fizerem a federação acredito 
que possam lançar também um 
candidato ao Senado em MS.” 

Eleito pela primeira vez para 
mandato popular em 2018, o de-
putado federal dr. Luiz Ovando 
(PP) se diz mais bem preparado 
para disputar a reeleição em 
outubro. Pré-candidato, o par-
lamentar mantém a humildade 
que o levou a garantir uma das 
oito vagas de Mato Grosso do 
Sul na Câmara dos Deputados.

A gratidão ao presidente Bol-
sonaro também está presente no 
seu discurso durante os mais de 
três anos de mandato. “Disputei 
algumas eleições, mas em 2018 
encontrei no meu caminho um 
candidato que tinha as mesmas 
bandeiras que as minhas”, de-
clara Ovando, citando a im-
portância do presidente Jair 
Bolsonaro na sua eleição. 

O parlamentar afirma que 
durante a pré-campanha le-
vará à população do Estado um 
pouco da sua experiência em 
Brasília, onde tem tido atuação 
destacada por votar a favor de 

projetos que garantam a vida, a 
liberdade e que beneficiam di-
retamente a população. “Tenho 
coerência com o que falo e faço 
e levo isso para as votações na 
Câmara”, explica.

Nesta semana, o parla-
mentar foi homenageado pela 
Frente Parlamentar Mista da 
Medicina (FPMed), da qual faz 
parte em Brasília. “Como car-
diologista, médico do esporte 
e ex-maratonista, ele não abre 
mão de se exercitar”, diz a 
publicação. 

A defesa da atividade física 
é destaque, assim como o gosto 
pela política. “A saúde está 
nos movimentos e a política 
também. Quando criança, ele 
acompanhava o pai em encon-
tros de movimentos políticos. 
Com isso, aprendeu desde cedo 
a gostar de fazer a boa política”, 
contou o deputado à publicação 
da Frente Parlamentar. 

“A decisão de se tornar um 

ativista político veio com a pro-
ximidade da aposentadoria, 
momento em que também a 
bandeira da saúde foi pronta-
mente hasteada, apontando o 
caminho na busca por melhorias 
dos serviços médicos no país. Dr. 

Ovando se orgulha da dedicação 
acumulada com o passar dos 
anos em uma vida dedicada 
ao ato de servir ao próximo na 
saúde e na política”, conclui a 
publicação do colegiado de Medi-
cina da Câmara dos Deputados.
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AposentadosMajoritária

Pleito 2022

Declaração foi feita após manifestação de presidente do TSE

Congresso prorroga 
MP que amplia 
margem do 
crédito consignado

A partir da esq., o presidente Jair 
Bolsonaro, o ex-presidente da Fiesp 
Paulo Skaf, o pré-candidato ao governo 
de SP Tarcísio Freitas e o apresentador 
José Luiz Datena, em almoço em SP 

Live do presidente 
Jair Bolsonaro

Divulgação

Reprodução Youtube

com Guilherme Seto e Juliana Braga

Discurso e prática
Economistas da Faria Lima dizem ver o discurso de Lula 

(PT) contra o teto de gastos como um aceno político para 
as bases, mas sem grande relevância em termos de impacto 
econômico. Além da redução da relevância do limite gerada 
pelas manobras de Jair Bolsonaro (PL), afirmam que a inflação 
em 2022 deve elevar muito o teto para 2023. Nesse cenário, 
portanto, o esperado é que, caso eleito, o petista atue nos 
parâmetros da regra, ainda que afirme que ela não existe mais.

Precificou 
Essa leitura faz parte de entendimento mais amplo de que, 

economicamente, eventual vitória de Lula não implicará em 
reação crítica do mercado financeiro como a de 2002, quando 
o petista precisou anunciar explicitamente que não adotaria 
medidas de ruptura. Isso porque hoje já se espera dele uma 
política de conciliação de interesses.

Porto seguro 
 Um temor mais específico em relação a Lula tem como 

foco os bancos públicos, mais especificamente o BNDES, e 
o possível retorno da política de oferta de crédito com juros 
subsidiados. Segundo essa visão, trata-se de modelo propício 
para agravamento da dívida pública e ineficiente na geração de 
emprego.

Vitrine 1
O lançamento da chapa de Lula e Geraldo Alckmin (PSB) e 

a entrevista do ex-presidente à revista Time impulsionaram a 
presença do petista em redes sociais, segundo levantamento da 
agência .Map com base em avaliação qualitativa de amostra em 
um universo de 1,4 milhão de posts no Facebook e Twitter, na 
semana encerrada na terça (10).

Vitrine 2 
 Lula obteve apoio expressivo da militância à esquerda, como 

seria esperado, mas também dos chamados “nem nem”, ou seja, 
perfis não engajados. Ele teve 63,3% de aprovação junto a esses 
eleitores, à frente de Jair Bolsonaro (PL), que teve 18,2% de 
aprovação no segmento.

Alpinista 1 
 O Pros vai lançar a pré-candidatura do youtuber Pablo 

Marçal à Presidência da República no próximo dia 18, em 
evento em Brasília. O influencer, que tem mais de 2 milhões de 
seguidores, figurou no noticiário recentemente após se perder 
em uma escalada com um grupo de 32 pessoas, que precisaram 
ser resgatadas pelos bombeiros.

Alpinista 2 
Marçal chegou a conversar com o Podemos, depois que o ex-

juiz Sergio Moro migrou para a União Brasil, mas a negociação 
não evoluiu. que tal?”O senador Reguffe (União-DF) é favorável 
a que seu partido apoie Ciro Gomes (PDT) já no primeiro turno. 
“Eu defendo uma alternativa à polarização e, no momento, o 
Ciro é o mais viável”, disse ao Painel. Ele é uma voz isolada, 
porém, já que a sigla lançou Luciano Bivar.

Trunfo
Fora do páreo presidencial, Sergio Moro (União Brasil) ainda 

é visto por pré-candidatos da terceira via como um importante 
cabo eleitoral para outubro. Quando era pré-candidato, o ex-juiz 
chegou a aparecer com 10% das intenções de voto.

Filho pródigo 
Pesquisas às quais esses partidos tiveram acesso indicam 

que cerca de 15% de quem hoje declara voto em Jair Bolsonaro 
(PL) e Lula (PT) podem migrar para outro candidato. Moro 
poderia ser importante para resgatar eleitores que iriam para 
ele e foram herdados por Bolsonaro.

Jabuti 1 
Alterações propostas ao programa Jovem Aprendiz em uma 

medida provisória sobre a participação feminina no mercado 
de trabalho desagradaram parlamentares e podem custar o 
cargo do secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno 
Dalcomo.

Jabuti 2
O programa estipula cotas de contratação de adolescentes a 

partir de 14 anos que variam entre 5% e 15% dos funcionários. 
Uma das alterações criticadas é a permissão para o 
empregador poder contar dobrado um jovem em situação de 
vulnerabilidade.

Tartaruga 1 
O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) solicitou 

informações ao Ministério do Meio Ambiente sobre multas 
aplicadas pelo Ibama em 2020 que permanecem sem 
encaminhamento, sob o risco de prescrição. Os valores 
ultrapassam R$ 1 bilhão.

Tartaruga 2 
 Em abril de 2019, decreto presidencial estabeleceu que 

as multas devem ser revistas por um núcleo de conciliação 
ambiental, que pode oferecer descontos ou anulá-las. A 
norma, na prática, atrasa a aplicação da sanção e acaba por 
enfraquecer a fiscalização ambiental.

Balanço 
 A Atricon, entidade que reúne Tribunais de Contas do 

Brasil, fará um seminário em SP em 24 de maio para avaliar 
o cumprimento da Lei de Acesso à Informação por diversas 
instâncias públicas.

Mônica Bergamo/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) anunciou nessa sexta 
(13) que o apresentador José 
Luiz Datena (PSC-SP) será 
o candidato ao Senado na 
chapa de Tarcísio de Freitas 
(Republicanos-SP) para o go-
verno de São Paulo.

Bolsonaro participou de um 
almoço secreto na casa de 
Paulo Skaf, ex-presidente da 
Fiesp, que reuniu empresários 
para conversarem com o presi-
dente. Datena estava presente 
e até discursou.

A possibilidade de o apre-
sentador da TV Bandeirantes 
ser candidato em aliança com 
o ex-ministro da Infraestru-
tura de Bolsonaro já era co-

gitada, mas ainda não tinha 
sido oficializada. Datena cogi-
tava inclusive sair candidato 
de forma independente, sem 
aliança com qualquer candi-
dato ao governo.

“Única coisa que posso 
adiantar é que o presidente 
confirmou a chapa. Para go-
vernador e para o Senado, 
Tarcísio [de Freitas] e eu. 
Confirmou os dois”, declarou 
Datena na saída do almoço.

Questionado pelos jorna-
listas se manterá a candida-
tura e a entrada na política 
até o fim, depois de inúmeras 
desistências, Datena afirmou 
que dessa vez será mesmo 
candidato. “Qual a dúvida? 
Muita gente já desistiu de 
muita coisa e depois não de-

sistiu. Desta vez, vou.”
A oficialização do apresen-

tador na disputa pode influen-
ciar na candidatura de chapas 
adversárias na eleição. Outras 
legendas aguardam a decisão 
final de Datena para decidir 
os nomes que lançarão ao Se-
nado, já que ele é considerado 
um candidato forte eleitoral-
mente.

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Quaest contratada pelo 
banco Genial mostra que ele 
lidera a disputa ao Senado, 
com 28% das intenções de 
voto, contra 16% de Sergio 
Moro (União Brasil-SP), 11% 
de Márcio França (PSB-SP), 
10% de Marina Silva (Rede-
-AP) e 10% de Paulo Skaf 
(Republicanos-SP).

Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou na quinta-feira 
(12), durante live nas redes 
sociais, que as Forças Ar-
madas não vão interferir nas 
eleições. A declaração foi uma 
resposta ao presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
Edson Fachin, que criticou as 
tentativas de se desacreditar 
o sistema eleitoral brasileiro. 

“Eu não sei de onde ele 
[Fachin] está tirando esse 
fantasma de que as Forças 
Armadas querem interferir na 
Justiça Eleitoral. Não existe 
interferência, ninguém quer 
impor nada, ninguém quer 
atacar as urnas, atacar a 
democracia, nada disso. Nin-

guém está incorrendo em atos 
antidemocráticos. Pelo amor 
de Deus! A transparência 
das eleições, eleições limpas, 
transparentes, é questão de 

segurança nacional”, afirmou.
Horas antes, durante uma 

visita à sala do TSE onde 
estão sendo realizados testes 
de segurança nas urnas eletrô-
nicas, o ministro Edson Fachin 
criticou as tentativas de se 

levantar suspeitas sobre as 
urnas eletrônicas.

“Quem trata de eleição são 
forças desarmadas e, por-
tanto, dizem respeito à po-

pulação civil, que de maneira 
livre e consciente escolhe seus 
representantes. Logo, diálogo 
sim, colaboração sim, mas a 
palavra final é da Justiça Elei-
toral”, disse Fachin.

As Forças Armadas com-

põem, desde o ano passado, 
a CTE (Comissão de Trans-
parência Eleitoral), criada 
pelo próprio TSE, envolvendo 
diferentes órgãos. O objetivo 
foi dar ainda mais transpa-
rência ao processo eleitoral. 
Militares fizeram uma série 
de sugestões à corte sobre o 
processo eleitoral, sendo que 
algumas acatadas e outras não 
foram incorporadas pela área 
técnica do tribunal.

“Vamos ter, dia 2 de ou-
tubro – o Brasil terá – eleições 
limpas, seguras, com paz e 
segurança. Ninguém e nada 
interferirá na Justiça Elei-
toral. Não admitimos qualquer 
circunstância que impeça o 
brasileiro de se manifestar”, 
afirmou Fachin. 

O Congresso Nacional 
prorrogou a medida pro-
visória que amplia a 
margem de crédito con-
signado para aposentados 
e pensionistas e autoriza 
pessoas que recebem o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e Au-
xílio Brasil a fazerem o 
empréstimo.

Segundo ato do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, publicado ontem 
(13) no Diário Oficial da 
União, a prorrogação é de 
60 dias.

O crédito consignado 
é aquele concedido com 
desconto automático em 
folha de pagamento. Por 
ter como garantia o des-
conto direto no salário ou 
benefício, esse tipo de ope-
ração de crédito pessoal é 
uma das que oferecem os 
menores juros do mercado.

A MP, publicada no 
Diário Oficial da União 
no dia 17 de março, am-
pliou o acesso ao crédito 
consignado aos benefici-
ários do BPC e do Auxílio 
Brasil, além de ampliar a 
margem consignável de 
35% para 40% da renda, 
reinstituindo o percentual 
que vigorou ao longo de 
quase todo o ano passado. 
(Agência Brasil)

Eu não sei de onde 
ele está tirando 
esse fantasma 
Jair Bolsonaro, presidente da República

Presidente diz que Forças Armadas 
não vão interferir nas eleições

Bolsonaro anuncia Datena ao Senado 
com Tarcísio, durante almoço secreto
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Carregamentos de alimentos estão presos na 
Ucrânia em razão de portos bloqueados pela Rússia

‘Se você tem compaixão, 
abra os portos’, apelou 
oficial da ONU a Putin

Folhapress

David Beasley, diretor-exe-
cutivo do Programa Mundial 
de Alimentos da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), 
fez um apelo ao presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, para 
que ele reabra os portos ucra-
nianos no Mar Negro, como o 
de Odessa e o de Kherson.

Carregamentos de ali-
mentos, especialmente grãos, 
estão presos na Ucrânia 
porque a Rússia bloqueou 
os portos do Mar Negro, 
por onde esses suprimentos  
seriam exportados.

Em entrevista à CNN Inter-
nacional, Beasley disse que mi-
lhões de pessoas no mundo vão 
morrer porque esses portos 
estão sendo bloqueados. “Se 
você tem alguma compaixão 
pelo resto do mundo, indepen-
dentemente de como se sente 
em relação à Ucrânia, precisa 
abrir esses portos”, disse o 
oficial da ONU quando per-
guntado o que falaria a Putin.

Beasley também afirmou 
que se os portos não forem 
reabertos nos próximos dois 
meses, a economia da Ucrânia 
vai colapsar completamente. 
“Fica sem litoral como 

a Moldávia. Os portos são  
críticos”, explicou.

A Ucrânia é um dos maiores 
exportadores mundiais de 
commodities agrícolas, como 
milho e trigo.

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, já havia 
abordado o assunto na quarta-
-feira (11), quando falou que 
“se essas toneladas [de grãos 
presos nos portos] não che-
garem ao mercado, muitas 
pessoas na África morrerão de 
fome, porque [os ucranianos] 
são o único fornecedor de vá-
rios países africanos.” 

Militar russo vai a julgamento
A Justiça ucraniana, com 

uma audiência preliminar, co-
meçou ontem (13) a julgar 
Vadim Shishimarin, militar 
russo de 21 anos de idade. 
Ele é acusado de “violar as 
leis e costumes da guerra com 
assassinato premeditado”, se-
gundo a Procuradoria-Geral 
da Ucrânia. Este é o primeiro 
caso de crime de guerra jul-
gado na Ucrânia desde o 
início da invasão russa, em 24  
de fevereiro.

Shishimarin, comandante 
de unidade do exército russo, 
teria matado um idoso de 62 

anos em Chupakhivka, cidade 
na região de Sumy, 325 quilô-
metros a leste de Kiev, capital 
da Ucrânia.

De acordo com a Procu-
radoria-Geral, ao fugir do 
exército russo, ele e outros 
quatro colegas roubaram um 
carro. Na fuga, “eles viram 
um morador desarmado da 
aldeia andando de bicicleta 
pela beira da estrada e falando 
ao telefone”.

“Pela janela aberta do 
carro, com um rifle Kalash-
nikov, o réu disparou vários 
tiros na cabeça da vítima de 62 
anos”, disse a Procuradoria-
-Geral. “O homem morreu no 
local, a apenas alguns metros 
de sua própria casa.”

Ele dirá ao tribunal poste-
riormente se nega ou não a 
acusação, disse seu advogado, 
Viktor Ovsyannikov. Com a 
cabeça raspada e parecendo 
assustado, Shishimarin usava 
um moletom casual azul e 
cinza e foi levado ao tribunal 
pela polícia até uma cabina de 
vidro para os réus.

Em 4 de maio, o Serviço 
de Segurança da Ucrânia di-
vulgou um vídeo em que o 
militar russo confessava ter 
disparado contra o idoso. O 

crime aconteceu em 28 de 
fevereiro. O julgamento terá 
uma nova sessão em 18 de 
maio. A Procuradoria-Geral 
informou que o militar russo fi-
cará preso durante o processo.

Shishimarin pode ser 
condenado a penas que va-
riam entre 10 a 15 anos de 
detenção, ou, até mesmo, à  
prisão perpétua.

A Procuradoria-Geral da 
Ucrânia estima que cerca 
de 10 mil crimes de guerra 
tenham sido cometidos na 
guerra russa em território 
ucraniano. Após a audiência, 
o promotor estadual Andriy 
Synyuk disse a repórteres que 
“este é o primeiro caso hoje, 
mas, em breve, haverá muitos 
desses casos”. 

Imagem do porto de 
Odessa, na Ucrânia, alvo 

bastante cobiçado na 
invasão russa

Adesão sueca 
e finlandesa à 
Otan é rejeitada 
pela Turquia
Igot Gielow
Folhapress

O processo de expansão 
da Otan em reação à invasão 
russa da Ucrânia ganhou o 
reforço de um relatório da 
Suécia que sugere seguir os 
passos da vizinha Finlândia 
e pedir a adesão à aliança 
militar ocidental.

Ontem (13), contudo, a 
Turquia jogou um balde de 
água fria com a primeira 
oposição interna séria à ini-
ciativa. O presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, 
afirmou acompanhar o 
caso dos países nórdicos e 
não ter “visões positivas” 
sobre a intenção de entrar 
no grupo. Único membro 
da Otan no Oriente Médio, 
a Turquia apoia Kiev na 
guerra, mas é uma aliada 
próxima e ambígua de Vla-
dimir Putin.

Para um novo membro 
ser aceito na aliança lide-
rada pelos EUA, hoje com 30 
integrantes, é preciso que 
os Parlamentos nacionais 
de todos os futuros colegas 
aprovem a medida. Uma 
rejeição trava o mecanismo.

Erdogan tem relação con-
flituosa com a aliança, que 
abriga sua arquirrival his-
tórica Grécia, cuja adesão 
com a Turquia em 1952 foi 
criticada pelo presidente. 
“Não queremos repetir os 
erros. Além disso, os países 
escandinavos são a casa 
de organizações terroristas. 
Não é possível para nós 
sermos a favor.”
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Matheus Moreira
Folhapress

O publicitário Galileu 
Araújo Nogueira, 33, que 
foi vítima de homofobia ao 
ter seu nome trocado para 
“Gaylileu” no seu cadastro de 
cliente na rede de farmácias 
Droga Raia, receberá R$ 40 
mil como indenização. Se-
gundo ele, a rede concordou 
em doar metade diretamente 
à Casa de Acolhida e Cultura 
LGBT Casa 1, no centro de 
São Paulo.

“Me dou por satisfeito. É 
muito importante a Droga 
Raia fazer essa doação para 
a Casa 1, porque lá há treina-
mento para qualificação pro-
fissional de pessoas LGBT. 
Se a Droga Raia não tivesse 
aceitado fazer a doação, eu 
teria feito.”

Os R$ 20 mil restantes, 
que serão pagos direta-
mente ao publicitário, se-
gundo ele, serão revertidos 
em financiamento de bolsas 
de estudo para profissio-

nais LGBTQIA+. Serão 25 
bolsas para a 6ª edição do 
curso de branding ministrado 
pelo próprio publicitário e 
três bolsas para a Miami Ad 
School Brasil.

Galileu disse que os três 
alunos que se destacarem 
durante seu curso re-
ceberão a bolsa in-
tegral para a Miami 
Ad School. Cada bolsa 
custa, em média, R$ 
6.000, de acordo com 
o publicitário.

A Droga Raia diz, 
no documento que 
sela o acordo entre 
as partes e dá fim ao pro-
cesso enviado pela rede de 
à 1ª Vara do Juizado Es-
pecial Cível da Vergueiro, 
que a doação à Casa 1 se 
deve ao “reconhecimento à 
sua responsabilidade social, 
conforme suas políticas de 
atuação”.

A empresa afirma ser 
contra qualquer ato de dis-
criminação e ressalta que 
apesar de suas iniciativas 

ainda há muito para avançar. 
A rede diz ainda que conti-
nuará investindo no treina-
mentos e na conscientização 
dos seus funcionários, além 
de promover o “letramento” 
de seus executivos.

A Justiça havia determi-

nado uma indenização a ser 
paga pela farmácia no valor 
de R$ 4.000, mas a rede diz 
ter optado por aumentar o 
valor após negociar com Ga-
lileu. “Entendemos que pode-
ríamos manter o acordo nos 
valores combinados, acei-
tando a sugestão do cliente 
em destinar parte do valor à 
ONG Casa 1. Ficamos satis-
feitos com o desfecho”, diz a 
farmácia em nota.

 Relembre o caso
O caso de homofobia acon-

teceu em janeiro de 2021, oca-
sião em que Nogueira per-
cebeu pela primeira vez a 
alteração do seu nome em uma 
mensagem de texto automá-
tica da farmácia. A alteração 

voltou a acontecer e 
apareceu em um cupom 
impresso em uma das 
lojas da rede.

Galileu diz ter sido 
constrangido e subme-
tido a humilhação. “Os 
funcionários da far-
mácia evitavam dizer 
meu nome. Uma vez, 

um funcionário teve coragem 
de perguntar se estava certo, 
se ‘Gaylileu era mesmo o meu 
nome’. Eu disse que não e que 
estava tentando resolver isso.”

O publicitário diz que, 
quando entrou em contato 
com a rede de farmácia e 
pediu informações sobre quem 
teve acesso aos seus dados, a 
Droga Raia negou. Para o ad-
vogado de Galileu, a farmácia 
desrespeitou a LGPD (Lei 

Geral de Proteção de Dados).
A Lei nº 13.709 (LGPD) 

classifica como obrigatória a 
transparência sobre o uso dos 
dados de um cliente e prevê 
que o dono dos dados deve ter 
acesso a “informações claras, 
precisas e facilmente aces-
síveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos 
agentes de tratamento, obser-
vados os segredos comercial 
e industrial”. Também deter-
mina a responsabilização e 
prestação de contas daquele 
que trata os dados.

O cliente afirma ter tido 
acesso a parte dos dados após 
reportagem da “Folha”, mas 
não ter sido informado nem 
sobre quem alterou os seus 
dados cadastrais nem quando 
a mudança foi feita. A homo-
fobia é crime equiparado ao 
de racismo. Isso porque, em 
junho de 2019, o STF (Supremo 
Tribunal Federal) julgou proce-
dente enquadrar a homofobia e 
a transfobia na lei dos crimes de 
racismo até que haja uma legis-
lação específica sobre o tema. 
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Os funcionários da 
farmácia evitavam 
dizer meu nome
Galileu Nogueira, publicitário

Saúde

São Paulo        

Região Norte

 Pesquisa sugere que consequências podem ocorrer de 6 a 10 meses após a alta hospitalar

Perda cognitiva pós-COVID é similar a 20 
anos de envelhecimento, sugere estudo

Cliente vítima de homofobia ganha indenização de R$ 40 mil

Ana Botallo
Folhapress

Diversos estudos já mos-
traram como a COVID pode 
ser uma doença com efeitos em 
todo o corpo, não só respirató-
rios. Entre as partes do orga-
nismo que podem ser afetadas 
pelo coronavírus Sars-CoV-2 
está o sistema nervoso, com 
danos já bem conhecidos.

Efeitos neurológicos pós-
-COVID, como dificuldades 
de sono, estresse, ansiedade, 
depressão, perda de memória 
e sensação de “névoa cere-
bral” (que engloba dificuldade 
de concentração, confusão 
mental e fadiga cerebral, entre 
outros sintomas) já foram des-
critos como possíveis sequelas 
da doença.

Agora, um novo estudo su-
gere que a perda cognitiva 
que pode ocorrer de seis a dez 
meses após a alta hospitalar 
por COVID é semelhante a de 
um envelhecimento natural de 
20 anos.

A mesma deficiência cog-
nitiva equivale a uma perda 
de dez pontos de QI, segundo 
a pesquisa feita por cientistas 
da Universidade de Cambridge 
e do Imperial College de Lon-
dres. O artigo descrevendo o 
achado foi publicado no último 
dia 28 na revista eClinical Me-
dicine, do grupo Lancet.

No estudo, os pesquisa-
dores também encontraram 
que a gravidade da perda cog-
nitiva e dos sintomas neuro-
lógicos está ligada ao quadro 
mais severo durante o período 
de internação, com necessi-
dade de ventilação mecânica 
e indicação de inflamação no 
organismo.

Para calcular a perda cog-
nitiva como consequência da 
COVID, os cientistas reali-
zaram testes neurológicos em 
46 pacientes que tiveram alta 
hospitalar após uma infecção 
pelo vírus. Os pacientes foram 
avaliados de seis a dez meses 
depois da infecção aguda.

A pesquisa avaliou ainda 
460 indivíduos que possuíam 
as mesmas características (gê-
nero, idade, língua materna 
e condição socioeconômica) 
que os pacientes analisados, 

porém não foram hospitali-
zados com COVID, permitindo 
assim comparar os resultados 
obtidos dos testes no grupo 
controle e no estudado.

Semelhanças com doenças degenerativas
As principais diferenças 

observadas foram na velo-
cidade de resposta (demora 
para responder), maior es-
quecimento de palavras ou 
frases completas e de menor 
noção espaço-temporal nos 
pacientes analisados que ti-
veram sequelas de COVID em 

relação aos indivíduos que 
não foram infectados.

Ainda, comparando com o 
observado em 28 pacientes 
diagnosticados com de-
mência, os cientistas viram 
que os danos cognitivos nos 
pacientes mais graves se-
riam semelhantes aos dos 
pacientes que sofrem com 
doença degenerativa, indi-
cando uma perda gradual 
de velocidade e capacidade 
cognitiva pós-COVID.

A recuperação, segundo 
os autores, é possível, porém 

é lenta e gradual, com um 
sinal muito reduzido de me-
lhora observado em alguns 
dos indivíduos seis meses 
após a alta.

“Embora não seja ainda es-
tatisticamente significativa, 
essa recuperação ao menos 
aponta para uma direção, que 
é bem provável que algumas 
dessas pessoas nunca se re-
cuperem totalmente”, disse 
o pesquisador David Menon, 
da Divisão de Anestesia da 
Universidade de Cambridge e 
último autor do estudo.

Possíveis causas
Um ponto importante do 

estudo é que os pacientes 
que tiveram mais sequelas 
cognitivas após a alta hospi-
talar por COVID não tinham 
diagnóstico relevante de 
alguma condição de saúde 
mental antes da infecção, 
como maior propensão a 
depressão, ansiedade ou até 
mesmo estresse pós-traumá-
tico, que poderiam ter pio-
rado a condição pós-COVID.

Entre as hipóteses de 
por que os pacientes com 
alta hospitalar pós-COVID 
podem desenvolver sequelas 
cognitivas estão infecção di-
reta do coronavírus nos neu-
rônios, oxigenação ou aporte 
de sangue ao cérebro inefi-
ciente durante a fase aguda 
da doença e a formação de 
pequenos coágulos cere-
brais, segundo os autores. 
Porém, mais estudos que re-
lacionem esses fatores como 
possíveis causas da perda de 
memória são necessários.

O neurologista do Insti-
tuto de Infectologia Emilio 
Ribas, Augusto Penalva, que 
comentou o estudo a pedido 
da reportagem, pondera que 
o mecanismo de inflamação 
após uma COVID grave 
pode ser um dos fatores 
que influenciam os efeitos 
da COVID longa no cérebro, 
mas não o único.

“Em nossa coorte [con-
junto de pessoas anali-
sadas], com mais de 200 
pacientes em São Paulo, 
vimos que mais ou menos a 
metade possui síndrome de 
COVID longa, mas menos 
da metade dos nossos pa-
cientes apresentou quadro 
grave de COVID. Ou seja, 
mesmo em quadros leves 
o vírus pode causar danos 
neurológicos”, disse.

O neurologista do Emilio 
Ribas explica que o enten-
dimento das diferentes vias 
que o coronavírus pode 
afetar no cérebro tem cres-
cido e que isso também vai 
implicar um processo de re-
cuperação maior ou não. 

João Gabriel
Folhapress

O Exército negou um pe-
dido do senador Humberto 
Costa (PT-PE) de apoio lo-
gístico para que a comitiva 
de parlamentares que está 
em Roraima pudesse visitar 
as terras indígenas yano-
mamis.

A comitiva, composta 
por senadores e deputados 
federais, foi ao estado para 
apurar as recentes denún-
cias feitas por indígenas 
contra garimpeiros. A ex-
pectativa era de que seus 
integrantes pudessem vi-
sitar a aldeia de Aracaçá, 
que só é acessível de avião 
ou helicóptero e é próxima 
à base militar de Surucucu.                                                                       

Assim, a comitiva – 
composta pelos senadores 
Humberto Costa, Telmario 
Mota (Republicanos-RR), 
Chico Rodrigues (União 
Brasil-RR), Leila Barros 
(PDT-DF) e Elizane Gama 
(PDT-MA), pela deputada 
federal Joenia Wapichana 
(Rede-RR) e pelo deputado 
José Ricardo (PT-AM) – 
cumpre agenda apenas em 
Boa Vista.

Os parlamentares já 
se encontraram com li-
deranças indígenas, in-
tegrantes de instituições 
como Funai (Fundação Na-
cional do Índio) e Ibama 
(Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renová-
veis), além de represen-
tantes da Polícia Federal e 
do Ministério Público.

A comitiva foi uma res-
posta à crescente tensão 
entre o garimpo ilegal e os 
yanomamis neste ano. Se-
gundo relatos ouvidos pela 
reportagem sob condição de 
anonimato, lideranças indí-
genas, servidores da Funai 
e integrantes de ONGs vêm 
sofrendo ameaças e estão 
com medo de que a vio-
lência cresça ainda mais.

O paradeiro dos yano-
mamis da Aracaçá virou 
caso de polícia desde que a 
comunidade foi encontrada 
queimada e vazia, após a 
Condisi-YY (Conselho Dis-
trital de Saúde Indígena 
Yanomami e Ye’kwana) de-
nunciar que uma menina 
de 12 anos teria sido estu-
prada e morta por garim-
peiros. A Polícia Federal diz 
que não encontrou indícios 
desse crime até agora.

Garimpo e violência
Após o presidente da 

Condisi, Júnior Hekurari, 
afirmar que os desapare-
cidos tinham sido encon-
trados, ele revelou à “Folha” 
que diz ter descoberto que os 
indígenas foram cooptados 
pelos garimpeiros da região. 
“Estão na mão do garimpo. 
Eles estão coagidos, os ga-
rimpeiros entraram na ca-
beça deles”, disse.

Hekurari diz que, por en-
quanto, ainda não é possível 
ter certeza de quem queimou 
a aldeia e qual teria sido a 
razão. Mas afirma que é re-
mota a possibilidade de que 
os yanomamis tenham feito 
residência em outro lugar. 
“Eu sou yanomami. Eles 
não fizeram preparo para 
ir para outro lugar”, afirma, 
de acordo com o que viu na 
visita ao local, no fim do mês 
passado.

A violência de garim-
peiros contra yanomamis 
em Roraima não é novidade. 
No último dia 5, por exemplo, 
a PF prendeu um condenado 
de participar do massacre 
do Haximu, ataque do ga-
rimpo que deixou 12 indí-
genas mortos, em 1993.

Efeitos provocados pelo 
novo coronavírus seguem 
no alvo dos cientistas 
pelo mundo

Eduardo Soares/Unsplash

Exército nega 
apoio para 
comitiva visitar 
terra yanomami
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Votação

Unidade de saúde 

Alerta

A doença que acomete menores já está em mais 
de 20 países e pode exigir transplante de fígado

População poder ajudar a escolher o nome oficial 
para batizar a sucuri do Bioparque Pantanal

Equipe de O Estado acompanha Sesau em visita a obra no Jardim das Perdizes

Mato Grosso do Sul já 
monitora dois casos de 
hepatite misteriosa em 
crianças e adolescentes

Amostras locais estão 
sendo analisadas pelo 
CIEVS, seguindo o 
Ministério da Saúde

Secretário José Mauro 
afirma que a unidade 
deve ser entregue até 
2024 para a população

Votação vai acontecer 
on-line para população. 
Resultado será revelado 
nessa segunda-feira 
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Nilson Figueiredo 

Divulgação

Suelen Morales

O Estado de Mato Grosso 
do Sul registrou dois casos 
da hepatite aguda misteriosa 
que atinge o mundo. Segundo 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), a doença é severa 
e não tem contato direto com 
os outros vírus da hepatite, 
por isso os exames dão resul-
tado negativo. Além disso, dos 
casos mundiais reportados, 
10% precisaram do trans-
plante de fígado. A doença já 
foi reportada em pelo menos 
20 países. 

A SES (Secretaria de Es-
tado de Saúde) informou que 
investiga dois casos de he-
patite aguda misteriosa em 
Mato Grosso do Sul, sendo 
um caso de Campo Grande, 
uma adolescente de 14 anos e 
outro adolescente de 16 anos 
do município de Ponta Porã.

Em alerta, a Sesau (Se-
cretaria Municipal de Saúde) 
informou que, no caso em 
investigação da adolescente 
de Campo Grande, já foram 
feitos exames de hepatite A, 
B e C, COVID-19, influenza, 
dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela, e todos deram 
negativo. 

Como a doença ainda é 
misteriosa, a secretaria emitiu 
no dia 12 de maio uma Co-
municação de Risco – Hepa-
tite Aguda Grave de Etiologia 
Desconhecida, e realizou uma 
webconferência com os 79 mu-
nicípios sobre eventuais casos 
prováveis no Estado. “A SES 
esclarece que o Cievs Esta-
dual vem acompanhado e que 
está seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde e do 
Cievs (Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância 
em Saúde Nacional) e que a 

cada nova orientação é trans-
mitida para os municípios”, 
afirmaram.

O documento de dez pá-
ginas fala sobre a definição de 
casos, sobre o possível contato 
com caso suspeito desde o dia 
20 de abril de 2022 e sobre os 
sintomas mais comuns. Qual-
quer caso de hepatite aguda 
de etiologia desconhecida deve 
ser notificado à SES.

Segundo o guia, os prin-
cipais sintomas de hepatite 
aguda são: mialgia, náusea, 
vômito, letargia, fadiga, febre, 
dor abdominal, diarreia, icte-
rícia. Em casos graves, insu-
ficiência hepática aguda com 
encefalopatia. Já os sinais e 
sintomas de hepatite fulmi-
nante são: insuficiência he-
pática aguda, caracterizada 
pelo surgimento de icterícia, 
coagulopatia e encefalopatia 
hepática em um intervalo de 

até oito semanas. A fisiopa-
tologia está relacionada à de-
generação e à necrose maciça 
dos hepatócitos. O quadro neu-
rológico progride para o coma 
ao longo de poucos dias após a 
apresentação inicial.

Ao jornal O Estado, o secre-
tário municipal de Saúde de 
Campo Grande, José Mauro, 
garantiu só existir um caso 
na Capital sendo monitorado. 
Trata-se de uma adolescente de 
14 anos. “Surgiu agora uma he-
patite de origem desconhecida 
no mundo. A gente precisa mo-
nitorar os casos. Tem um caso 
sendo monitorado em Campo 
Grande. Estamos tendo alguns 
desafios que são prioridades, 
por exemplo, alta indecência 
de doenças respiratórias em 
crianças. A gente deslocou todo 
o trabalho da vigilância para 
identificar que tipo de vírus está 
predominante”, acrescentou. 

Em nota, a Sesau afirmou 
ainda que a adolescente segue 
internada no Hospital Regional 
e que seu estado de saúde é 
considerado estável.  “Foi feita 
a notificação ao Centro de 
Informação Estratégicas em 
Vigilância em Saúde Nacional 
e do Estado e o monitoramento 
está sendo feito pelo órgão 
municipal. A rede de saúde 
pública e privada também foi 
comunicada para identificar, 
investigar e comunicar casos 
potenciais no território que 
se enquadram na definição de 
caso”, reforçaram. 

Outros casos pelo Brasil e no mundo
Segundo a OMS, até o dia 

29 de abril mais de 200 casos 
haviam sido reportados no 
mundo, a maioria (163) no 
Reino Unido. Houve relatos na 
Espanha, em Israel, Estados 
Unidos, Dinamarca, Irlanda, 

Holanda, Itália, Noruega, 
França, Romênia, Bélgica 
e Argentina – a maioria em 
crianças de um mês a 16 anos, 
com uma morte relatada. No 
Brasil, sete casos suspeitos 
estão sob investigação.

O Rio de Janeiro, monitora 
seis casos da doença. Sendo 
que um dos pacientes veio a 
óbito: um bebê de 8 meses, 
morador de Maricá. Outros 
três casos são de moradores 
do município do Rio de Janeiro 
(uma criança de 4 anos, uma 
criança de 8 anos e um bebê 
de 2 meses), um de Niterói 
(criança de 3 anos) e um de 
Araruama (criança de 2 anos). 
A secretaria local também 
emitiu um alerta com orien-
tações semelhantes às com-
partilhadas por Mato Grosso 
do Sul. O documento segue as 
informações fornecidas pelo 
CIEVS.

Rafaela Alves 

A Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde Pública) está 
aguardando aprovação da 
Caixa Econômica para con-
tinuar a construção da USF 
(Unidade de Saúde da Família) 
do Jardim das Perdizes e dar 
início ao processo licitatório. 
A obra está paralisada desde 
2013 e, conforme relatório da 
CGU (Controladoria-Geral da 
União), mais de R$ 800 mil já 
foram usados na construção, o 
que corresponde a 72% do custo 
total que era de R$ 1,2 milhão.

O jornal O Estado acompa-
nhou ontem (13) a visita do se-
cretário municipal, José Mauro 
Filho. No local havia uma equipe 
da Sisep (Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos) realizando a limpeza 
da unidade, que estava tomada 
pelo mato e com muito lixo acu-
mulado na estrutura existente.

“Ainda não tem previsão de 
quando vamos começar a obra, 
apenas que queremos entregar 
até o fim de 2024. Mas como 
estamos aguardando apenas 
aprovação do banco, já vamos 
começar a limpar e ver qual a 
real situação. Apesar de que já 
encaminhamos os projetos para 
a Caixa com todas as alterações 
necessárias para agilizar ainda 

mais esses processos burocrá-
ticos”, assegurou. 

O secretário acredita ainda 
que, por ser um financiamento 
direto com o banco, a licitação 
ocorra mais rápido, porque as 
próprias empresas têm mais in-
teresse nesse tipo de contrato. 
“Esse modelo é mais rápido do 
que quando pegamos recurso 
do governo federal e outra coisa 
que faz com que as empresas 
se interessem mais e andem 
mais rápido com a obra é que a 
Caixa paga conforme a produti-
vidade. É feita uma medição e a 
empresa recebe de acordo com 
o que foi feito”, disse.

Conforme a Sesau, essa uni-
dade contará com três equipes 
de saúde da família e deve be-
neficiar de 12 a 15 mil pessoas. 
Além dos moradores do Jardim 
das Perdizes, a unidade aten-
derá os moradores da Vila Santo 
Eugênio, do Jardim Moema e 
Recanto das Paineiras. 

Vale ressaltar que, com a 
ianuguração de uma nova uni-
dade de saúde, isso acaba por 
desafogar outras. Neste caso 
deve atingir a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Universitário, USB (Unidade 
Básica de Saúde) Universitário 
e as USFs da Moreninha e do 
Itamaracá.  

Essa unidade será a última 

de uma lista de 11 que estavam 
com as obras inacabadas e 
paralisadas. Até o momento, já 
foram entregues: Sírio-Libanês, 
Zé Pereira, Vila Cox, Oliveira, 
Azaléia, Cristo Redentor, Ar-
naldo Estevão Figueiredo e 
Aero Rancho (Granja). Outras 
duas, do Santa Emília e Jardim 
Presidente, já tiveram as obras 

retomadas e devem ser entre-
gues neste ano. 

A unidade do Santa Emília, 
como já noticiado por O Estado, 
teve a obra retomada no ano 
passado e deve ser entregue no 
prazo de 60 dias. A obra estava 
parada desde 2016 por entraves 
burocráticos, com aproxima-
damente 45% da sua parte fí-

sica executada. A Prefeitura 
de Campo Grande contratou 
a empresa para a conclusão 
da unidade, com investimento 
previsto no montante de R$ 
1.325.837,99. 

Já a USF do Bairro Jardim 
Presidente está prevista para 
ser entregue em agosto deste 
ano. A ordem de serviço para 

Bárbara F.Bejarano

Sem um nome definido, a 
sucuri do Bioparque que veio 
de uma área de preservação 
da fauna do Pará, após passar 
por tratamentos depois de ter 
sido resgatada com diversos 
ferimentos, precisa da ajuda e 
colaboração da população para 

a escolha de seu nome oficial. 
Por ser natural do Pará, a 

gestão do complexo optou por 
colocar o nome do animal de 
forma que sirva de homenagem 
a artistas mulheres da região. 
Com isso, as opções encon-
tradas foram: Joelma, Gaby 
Amarantos e Fafá de Belém. A 
votação pelo nome do animal 

acontece no perfil oficial da 
rede social @bioparquepanta-
naloficial.  

Serão postadas três publi-
cações durante este fim de 
semana, cada uma contendo 
o nome de uma artista. A que 
obtiver mais comentários ga-
nhará e a sucuri será batizada 
pela publicação vencedora. 

O resultado será postado na 
segunda-feira (16). 

A sucuri da fauna para-
ense recebeu no Bioparque 
um tanque exclusivo para ela. 
O local recebeu ambientação 
com plantas aquáticas e ele-
mentos naturais como folhas 
e capim seco, para relembrar 
o ambiente natural da espécie.

retomada e conclusão da obra 
foi assinada no fim do mês de 
março. O investimento do mu-
nicípio é de aproximadamente 
R$ 616 mil. Em funcionamento, 
a unidade deve beneficiar mais 
de 15 mil pessoas. 

Aumento da cobertura 
Com o salto de 64 para 72 

unidades em funcionamento 
nos últimos cinco anos, de 
2017 a 2021, Campo Grande 
tem a oitava maior cobertura 
de saúde da família entre as 
capitais do país. Passou de 
33% (27ª capital) para 75% 
(8ª capital) em Atenção Pri-
mária. Mas esse número deve 
aumentar, isso porque a pre-
visão da secretaria municipal 
é de que a Capital esteja com 
77 unidades até o fim de 2024. 

Conforme o secretário José 
Mauro, apenas com a inau-
guração e o funcionamento 
das unidades do Santa Emília, 
Jardim Presidente e Jardim das 
Perdizes, o percentual de cober-
tura da Atenção Primária deve 
aumentar em até 9%. “Depen-
dendo do cadastramento dessas 
três unidades  a cobertura pode 
aumentar em torno de 6 a 9%. 
Em 2017 tínhamos 270 mil pes-
soas cadastradas nas unidades 
de saúde, agora temos 750 mil 
cadastro”, assegurou.
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Denúncia Investimento

Solidariedade

Expectativa é a de atender a população em vulnerabilidade e moradores em situação de rua  

Moradores e comerciantes reclamam de imóvel 
abandonado em pleno centro de Campo Grande

Aeródromo Santa 
Maria recebe média 
diária de seis 
voos noturnos 

Com chegada de nova frente fria, órgãos 
promovem ações para arrecadar agasalhos 

Governo sanciona 
lei de bula digital 
de medicamentos 

Rede Solidária 
retoma realização de 
exames gratuitos 

Projeto de MS leva 
informações sobre 
violência 

Santa Casa realiza 
primeira cirurgia de 
Parkinson do ano

Anta é resgatada 
pela PMA com 
ajuda de guindaste

Ação Cidadania 
acontece hoje no 
bairro Moreninhas

O governo federal 
sancionou uma lei que 
implementa a bula digital 
de medicamentos, nessa 
quinta-feira (12). O acesso 
à bula eletrônica pode 
proporcionar fácil acesso 
a informações como 
composição, utilidades, 
dosagens, contraindicações, 
etc. A versão digital está 
disponível nas embalagens 
dos medicamentos, por meio 
de QR Code.

A universidade Unigran, 
em parceria com a Sedhast 
(Secretaria de Direitos 
Humanos, Assistência 
Social e Trabalho) retomou 
o projeto Rede Solidária, 
que oferece coleta e 
resultados de exames 
laboratoriais gratuitos. 
O objetivo é auxiliar a 
comunidade nas demandas 
por saúde em que o projeto 
atua. Até junho 100 coletas 
vão ser disponibilizadas.

Projeto destinado à 
população indígena para 
combater e prevenir a 
violência contra mulheres 
indígenas foi lançado pela 
SPPM (Subsecretaria de 
Estado de Políticas Públicas 
para Mulheres) e TJMS 
(Tribunal de Justiça de 
MS), com o nome “KUNHÃ 
KUERY! NHÃMBOPAHA 
JEIKO ASY”. O projeto vai 
orientar e conscientizar com 
mensagens em guarani.

A Santa Casa de Campo 
Grande realizou, no 
mês de maio, a primeira 
neurocirurgia para 
tratamento de Parkinson de 
2023. O especialista Newton 
Moreira realizou a cirurgia 
em uma mulher que estava 
com a doença havia seis 
anos. Foi utilizada a técnica 
de Estimulação Cerebral 
Profunda.

Anta atropelada às 
margens da Rodovia MS-
395 foi resgatada pela 
PMA (Polícia Militar 
Ambiental), com ajuda de 
guindaste. Ela estava com 
ferimentos leves, porém em 
razão do seu peso, de 300 
quilos, tinha dificuldade 
para locomoção. Ela foi 
levada ao Cras (Centro de 
Reabilitação de Animais 
Silvestres).

Ação Cidadania 
acontece hoje (14), no 
Parque Esportivo Jacques 
da Luz, no  bairro 
Moreninhas, em Campo 
Grande. A ação atende 
serviços à população, como 
emissão do primeiro RG, 
CPF, atendimentos voltados 
à saúde, atendimentos 
jurídicos, vagas de 
emprego, cursos e oficinas 
e atividades culturais. 

Rafaela Alves 

O inverno ainda não chegou, 
mas as frentes frias já estão se 
aproximando de Mato Grosso do 
Sul e as temperaturas caindo. 
Com isso, tem se tornado cada 
vez mais frequente que as pes-
soas tirem os casacos dos ar-
mários. Pensando naqueles que 
vivem em situação de vulnerabi-
lidade, alguns órgãos públicos 
e privados de Campo Grande já 
deram início às campanhas de 
arrecadação de agasalhos. 

Segundo informações do 
Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia), a previsão para 
Campo Grande mostra que as 
temperaturas devem começar 
a cair a partir deste domingo 
(15), com a mínima de 18ºC. No 
entanto, para a próxima terça-
-feira (17) a mínima prevista é 
de 10ºC. Em Ponta Porã, região 
sul do Estado, a expectativa 
para a terça-feira é de ainda 
mais frio, 6ºC. 

Quem também confirmou 
a possibilidade da ocorrência 
de geadas foi o meteorologista 
Natálio Abrahão. “Sábado e 
domingo tempo fechado entre 
Campo Grande e Amambai. Ne-
voeiro deve ser percebido nas 
primeiras horas de domingo. 
Será um tempo bem diferente 
desse que está ocorrendo e 
vai ter geadas nas partes mais 
baixas, em ponta Porã”, alertou.

 O Governo do Estado co-
meçou a 7ª edição da Cam-
panha do Agasalho “Aqueça 
uma Vida”, no mês passado. E 
tem uma meta de superar 60 
mil arrecadações. A campanha  
segue até o dia 24 de maio em 

todas as secretarias, autarquias 
e fundações estaduais, onde 
serão colocadas caixas de arre-
cadação de peças de frio.

Organizada pela SAD (Se-
cretaria de Estado de Adminis-
tração e Desburocratização), a 
campanha pretende arrecadar 
cobertores, agasalhos, luvas, 
cachecóis, camisas, meias, sa-
patos e outros itens de inverno 
novos ou em bom estado de 
conservação. Toda a sociedade 
pode participar. 

Um grupo de motoristas de 
aplicativo de Campo Grande, o 
Agrupamento Rota MS, também 
está organizando uma cam-
panha do agasalho.  

A doação pode ser feita dire-
tamente ao motorista do agrupa-
mento ou, se preferir, a pessoa 
também pode procurar um dos 
três pontos de arrecadação es-
palhados pela cidade: Lava Jato 
Posto Piloto (Afonso Pena, 800); 
Lava Jato Top Car (Avenida 
Eduardo Elias Zahran) e na 
Avenida Monte Castelo, 1.043, 
no bairro Coronel Antonino.

O Crea-MS (Conselho Re-
gional de Engenharia e Agro-
nomia de Mato Grosso do Sul) 
também lançou no mês pas-
sado a “Campanha do Agasalho 
2022”. Nesta edição, além de 
agasalhos, arrecadaram cober-
tores e calçados novos ou em 
bom estado, que serão entre-
gues ao Instituto Maná do Céu 
dos Povos, do Jardim Canguru, 
e para um grupo de voluntários 
que desenvolvem um trabalho 
com moradores em situação 
de rua. A campanha terminou 
ontem (13) e foram recebidas 
cerca de 600 peças. Mesmo 

Kamila Alcântara

Uma casa abandonada loca-
lizada na Rua 13 de Maio, na 
região central da Capital, está 
tirando o sono de moradores 
e comerciantes. Eles afirmam 
que o local está servindo para 
abrigo de usuários de entor-
pecentes, que estariam preju-
dicando a segurança dos mo-
radores, além de provocarem 
outras reclamações. 

Quem contou sobre a situ-
ação enfrentada foi o zelador 
do Centro Comercial Campo 
Grande, Márcio Dias, localizado 
em frente do espaço. Ele pontua 
que os moradores estão sendo 
prejudicados e que a situação 
atual do imóvel não se asse-
melha com o que era antiga-
mente, quando era habitado por 
uma família, que supostamente 
seria a proprietária. 

“Aquele prédio é uma per-
tubação de dia e de noite, mas 
ninguém sabe dos proprietários 
daquela residência. Todos os 
comerciantes do entorno já pas-
saram por alguma problema. Os 
usuários defecam na frente do 
prédio e até cercam as pessoas. 
Lá foi uma residência há alguns 
anos, mas tem um tempo que 

Bárbara F.Bejarano

Depois de receber no dia 
6 de maio o sistema de ba-
lizamento da pista, o aeró-
dromo Santa Maria apre-
sentou, em uma semana de 
funcionamento, uma média 
de seis voos noturnos, cifra 
acima do esperado para este 
período inicial. 

O superintendente da 
Seinfra (Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura), De-
rick Machado, comemorou os 
resultados consolidados e a 
diferença no número de voos 
na unidade. Vale lembrar que, 
nos cinco dias anteriores à 
entrega do balizamento da 
pista, foram registrados 172 
movimentos de aeronaves e, 
cinco dias depois da entrega, 
o montante passou para 205.

Apesar de o aeródromo 
funcionar de dia e de noite, o 
período noturno tem se des-
tacado. Segundo o superin-
tendente, a maior demanda é 
de São Paulo e, durante esse 
período, a expectativa foi 
superada. “É uma demanda 
superior ao que estávamos 
esperando”, comemorou. 

assim, a caixa ainda vai ficar 
disponível até meados de junho 
para caso alguém queira en-
tregar alguma outra doação.

A Prefeitura de Campo 
Grande também realiza todos 
os anos uma campanha de ar-
recadação de agasalhos. Ontem 
(13), o FAC (Fundo de Apoio à 
Comunidade) lançou a 6ª Cam-
panha do Agasalho 2022. As 
doações podem ser feitas em 
mais de 30 pontos até o dia 31 
de julho.

Além das secretarias muni-
cipais, que estarão com caixas 
de coleta específicas da cam-
panha, também é possível doar 
diretamente no FAC, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 17h. 
Este ano as doações podem 
ser feitas também no Shop-
ping Campo Grande, Pátio Cen-
tral Shopping e na academia 
Workout365.

As peças não precisam ser 
novas, mas devem estar em 
boas condições de uso. Além de 
mantas e cobertores, também é 
possível doar calças, blusas de 
frio, meias, gorros e calçados. 
Para quem não puder sair de 
casa a doação pode ser reti-
rada na residência. Para isso, 
é preciso entrar em contato 
pelo telefone 2020-1361 para 
que o pedido seja analisado  
e agendado.

As doações podem ser 
feitas na sede do FAC (Fundo 
de Apoio à Comunidade) – Av. 
Fábio Zahran, 6.000; Instituto 
Mirim – Avenida Fábio Zahran, 
6.000; Prefeitura de Campo 
Grande – Avenida Afonso Pena, 
3.297; secretarias municipais; 
Shopping Campo Grande – Av. 

Em Campo Grande, 
as equipes do Seas 
(Serviço Especializado 
em Abordagem Social), da 
SAS (Secretaria Municipal 
de Assistência Social), 
oferecem atendimento 
diário para a população 
em vulnerabilidade, 
nos dias de frio, como 
o registrado no feriado 
de Páscoa, e as ações 
são intensificadas. O 
que também ocorrerá na 
próxima semana. 

Durante a ação 

desenvolvida no feriado 
de Páscoa, ao todo foram 
realizadas 12 abordagens, 
quatro encaminhamentos 
para unidades de 
acolhimento, além de 
cobertores entregues às 
pessoas em situação 
de rua, que recusaram 
o atendimento de 
acolhimento.

Para acionar as equipes 
do Seas, a população pode 
entrar em contato pelos 
telefones (67) 99660-6539 
ou 99660-1469.

Assistência social

foi abandonado e tomada pelos 
usuários de drogas”, lamenta. 

Além disso, a vendedora, 
Cleo Cardoso, 46, afirma que 
todos os dias os moradores pre-
cisam lidar com o mau cheiro. 
Ela pontua ainda que, por estar 
localizada em pleno centro de 
Campo Grande, além de trazer 
insegurança, o estado em que 
o imóvel se encontra revela a 
falta de fiscalização por parte 
do município. 

“O que atrapalha é o lixo e 
o fedor de fezes. Tem dias que 
essa rua fica insuportável. A 
gente espera que a adminis-
tração pública faça uma fisca-
lização mais eficaz, pois é uma 

rua bem movimen-
tada”, destacou.

Questionada, a 
Prefeitura de Campo 
Grande informou, 
em nota, que se 
trata de um imóvel 
particular e que, 
por isso, a respon-
sabilidade sobre os 
cuidados e a sua pre-
servação deve ser atribuída  
aos proprietários. 

“Informamos que se trata de 
um imóvel particular, portanto 
compete ao proprietário do 
imóvel a intervenção do mesmo, 
seja pela manutenção do imóvel 
ou outras medidas na proprie-

dade, caso seja invadida”, frisou 
o comunicado. 

Casos como este, onde o ter-
reno já conta com um empreen-
dimento, devem ser informados 
à equipe de Vigilância de Saúde 
pelos telefones (67) 3314-9955 
ou no 156.

Prefeitura informou 
que imóvel é particular 
e que cuidado é de 
responsabilidade dos 
proprietários

Precisamos de 
uma solução. 
Tem dia que 
não suportamos 
permanecer aqui
Cleo Cardoso, 46 anos

Nilson Figueiredo

Divulgação/CREA-MS
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Afonso Pena, 4.909 – Santa 
Fé; Pátio Central Shopping – 
Rua Marechal Rondon, 1.380 
– Centro (também entrada pela 
Dom Aquino) – das 8h às 19h; 

Shopping Bosque dos Ipês – 
Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 – 
Parque dos Novos Estados e na 
Academia Workout365 – Rua Dr. 
MichelScaff, 185, entre outros.



O governo federal entrou 
ontem (13) com ação no  STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
para suspender parte da 
resolução do Confaz (Con-
selho Nacional de Política 
Fazendária) que trata da 
cobrança do ICMS (Imposto 
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) na co-
mercialização do diesel.

Na ação, o presidente 
Jair Bolsonaro, por meio 
da AGU (Advocacia-Geral 
da União), argumenta que 
a medida é inconstitucional 
por permitir a diferenciação 
de alíquotas do diesel entre 

os estados, prejudicando o 
consumidor com aumentos 
excessivos do combustível.

“A forte assimetria das 
alíquotas de ICMS enseja 
problemas que vão muito 
além da integridade do fe-
deralismo fiscal brasileiro, 
onerando sobretudo o con-
sumidor final, que acaba 
penalizado com o alto custo 
gerado por alíquotas exces-
sivas para combustíveis – 
que são insumos essenciais, 
e, por isso, deveriam ser 
tratados com modicidade 
– e com a dificuldade no en-
tendimento da composição 

do preço final desses pro-
dutos”, argumentou.

A advocacia também de-
fende a uniformização das 
alíquotas para combater as 
flutuações de preços.

“Ao propor um valor 
único, cabe aos entes com 
capacidade normativa ava-
liar uma solução capaz de 
atender a essa nova dinâ-
mica, sem prejudicar des-
proporcionalmente nenhum 
dos estados brasileiros, e 
sem prejudicar os consu-
midores, que padecem so-
bremaneira com a alta de 
preços”, concluiu a AGU.
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ICMS Leão

No primeiro trimestre do ano, o percentual ficou em 6,5%; o menor dos últimos cinco anos

Governo vai ao STF para 
suspender resolução do Confaz 
sobre ICMS no diesel

Em MS, 300 mil contribuintes 
declararam Imposto de Renda

Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul 
tem a 3ª menor tem a 3ª menor 

taxa de desemprego taxa de desemprego 
do paísdo país
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Tomaz Silva/Agência Brasil
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Taxa em 
MS nos 
últimos 

cinco anos

2020 2021 2022

8,5%
9,5%

7,9%

10,6%

6,5%

1° trimestre de
Izabela Cavalcanti

Mato Grosso do Sul tem a 
terceira menor taxa de deso-
cupação do Brasil, ficando em 
6,5%, no primeiro trimestre do 
ano. Em relação aos últimos 
cinco anos, este é o menor 
percentual para o período. Os 
dados constam na PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios), divulgada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Mato Grosso do Sul fica 
atrás apenas de Santa Ca-
tarina (4,5%) e Mato Grosso 
(5,3%). O maior valor foi regis-
trado na Bahia (17,6%).

No mesmo período de 2018, 
o Estado registrou 8,5%; 2019, 
9,5%; 2020, 7,9%; e em 2021, 
10,6%.

Segundo o economista Eu-
gênio Pavão, o ranking que o 
Estado apresenta surte mais 
efeito com os trabalhadores 
formais.

“Trabalhos temporários e 

informais não ajudam muito, 
pois a renda é baixa e instável. 
Trabalhos formais e estatutá-
rios são os mais interessantes 
em termos de renda e segu-
rança”, explicou.

Ainda de acordo com Pavão, 
quanto menor a taxa de de-
semprego, melhor para o go-
verno.

“Quanto menor a taxa de 
desemprego, melhor para o go-
verno, pois quando a inflação 
sobe, gera empregos e traz a 
reeleição, se a inflação baixar, 
aumenta o desemprego”, com-
pletou.

Na avaliação do titular 
da Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar), Jaime 
Verruck, o desempenho ajuda 
na retomada da economia. 
Para ele, isso é resultado das 
“ações do Governo do Estado 
para a retomada da economia, 
atração de investimentos e ge-
ração de empregos”, destacou.

Em Mato Grosso do Sul, 300 
mil contribuintes declararam 
o Imposto de Renda da Pessoa 
Física 2022, segundo dados da 
Receita Federal do Estado. O 
número representa 62,7%, do 

total esperado, que é de 478 mil, 
até o dia 31 de maio. 

Com isso, ainda faltam 
178 mil declarações a serem 
entregues. 

A princípio, o prazo final para 

a entrega era no dia 31 de abril. 
No entanto, a Receita Federal 
prorrogou para o dia 31 de maio 
de 2022 a entrega do documento. 
Em todo o Brasil, são aguar-
dadas 34,1 milhões declarações.

AGU diz que medida 
é inconstitucional e 
prejudica consumidor

No Brasil, a taxa de 
desemprego ficou em 
11,1%, no 1° trimestre 
de 2022. O número 
representa queda de 
3,8 pontos percentuais, 
se comparado com o 
mesmo período de 2021, 
quando atingiu 14,9%.

O rendimento médio 
real mensal habitual foi 
calculado em R$ 2.548, 
tendo recuo de 8,7% 
ante o 1º trimestre do 
ano passado, quando 
foi registrado R$ 2.789.

Desemprego no 
Brasil fica em 

11,1%

Ocupação e desocupação
Nos três primeiros meses, o 

Estado registrou 2,15 milhões de 
pessoas em idade de trabalhar. 
Deste total, 1,4 milhão estavam 
na força de trabalho, sendo que 
1,31 milhão estavam ocupadas e 
91 mil desocupadas.

O número de ocupações teve 
aumento de 78 mil (6,3%) pes-
soas em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. 

Já a população fora da força 
de trabalho – que não estava 
nem ocupada nem desocupada 
na semana de referência – foi 
estimada em 754 mil.

Conforme a pesquisa, são 
940 mil empregados no Estado. 

Destes, 661 mil estão no setor pri-
vado, 183 mil no setor público e 95 
mil são trabalhadores domésticos. 

Taxa de informalidade
Em relação à taxa de in-

formalidade, Mato Grosso do 
Sul apresenta a 6ª menor em 
comparação com outros estados 
brasileiros. O índice ficou em 
35,47% da população ocupada, 
no primeiro trimestre do ano, 
representando 465 mil trabalha-
dores informais.

As maiores taxas ficaram 
com Pará (62,9%), Maranhão 
(59,7%) e Amazonas (58,1%) e 
as menores, com Santa Catarina 
(27,7%), Distrito Federal (30,3%) 

e São Paulo (30,5%). 
Foram considerados em-

pregado no setor privado sem 
carteira de trabalho assinada; 
empregado doméstico sem car-
teira de trabalho assinada; em-
pregador sem registro no CNPJ; 
trabalhador por conta própria 
sem registro no CNPJ; e traba-
lhador familiar auxiliar.

Rendimento
Neste quesito, Mato Grosso 

do Sul tem o 7º maior ren-
dimento médio habitualmente 
recebido, de R$ 2.741.

O maior é registrado no Dis-
trito Federal (R$ 4.247), seguido 
por São Paulo (R$ 3.107). O 
menor valor fica por conta do 
Maranhão (R$ 1.547), seguido 
do Piauí (R$ 1.660).

Setores
Conforme apurado pela 

Semagro, os setores que mas 
contrataram em relação ao 
mesmo trimestre do ano an-
terior foram: alojamento e ali-

mentação (41,67%), indústria 
em geral (31,03%) e transporte 
e armazenagem (12,28%).

Já os setores que mais 
demitiram foram: adminis-
tração pública (3,28%) e 
agropecuária (2,91%). 

Desocupação
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Hortifrútis

Produto 
obteve 
variação de 
21,87%

Quilo do mamão varia 
457% nos supermercados

Reprodução

Valentin Manieri

Arroz tipo 1 (5 kg) - Mais barato 16,99 16,95 15,99 15,99 15,69
Feijão tipo 1 (1 kg) - Mais barato 7,89 7,99 8,49 7,59 9,25
Oléo de Soja 900 ml - Mais barato 9,39 9,55 9,59 8,49 8,49
Açúcar refi nado União 1 kg 6,65 5,69 --- 5,65 5,65
Café em pó Três Corações 500 g 19,89 17,75 17,99 15,59 17,75
Sal refi nado Cisne 1 kg 4,85 2,85 5,49 --- 1,95
Macarrão c/ ovos Dallas 500 g 4,69 2,99 4,49 3,49 3,59
Extrato de tomate Elefante 310 g (pote) 5,25 5,49 4,49 5,25 4,89
Farinha de trigo 1 kg - Mais barato 4,25 4,25 4,59 --- 3,65
Ovos médios (dúzia) 8,55 8,29 8,59 6,79 7,95
Achocolatado Nescau 370 g (lata) 8,85 6,39 7,59 6,75 6,75
Leite em pó Ninho 380 g (lata) 16,90 15,49 13,49 15,49 13,99
Leite integral Italac 1 L 4,99 5,15 4,99 5,29 4,39
Margarina c/ sal Qualy 500 g 7,99 7,79 9,79 8,79 8,99
Pão francês (kg) 12,98 ----- 13,98 --- ---
Papel hig. Neve folha dupla (12 rolos) 16,98 21,85 16,98 20,39 21,90
Creme dental Colgate 4,95 3,85 4,59 3,79 3,90
Sabão em pó Omo caixa (1,6 kg) 17,89 21,80 22,90 20,90 21,80
Sabão em barra Ypê (5 unidades) 14,59 14,70 17,98 12,29 9,98
Sabonete Lux 90 g (unidade) 2,49 2,28 2,99 2,09 2,09
Detergente Ypê 500 ml 2,25 2,68 2,69 2,69 2,09
Esponja de aço Bombril (8 unidades) 2,75 1,99 2,79 1,98 2,09
Cebola (kg) 6,65 4,35 6,99 4,99 5,99
Batata (kg) 6,35 3,95 5,99 5,99 3,99
Tomate (kg) 6,65 3,45 5,98 5,99 7,99
Banana-nanica (kg) 5,25 3,89 5,99 5,79 3,99
Frango congelado (kg) 13,29 9,79 9,59 8,99 8,99
Coxão mole (kg) 39,95 42,90 33,90 33,90 39,90

PRODUTOS
PIRES ASSAÍ NUNES FORT ATACADÃO

Tabela de preços de alimentos Campo Grande

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira
Fort - Av. Coronel Antonino I Assaí - Rua  Av. Fábio Zahran  I Atacadão - Av. Costa e Silva  Nunes -  Av. Três Barras  I Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal 

Endereços dos supermercados:

SUPERMERCADOS

Bela Reina

O quilo do feijão carioca 
está custando quase R$ 10 
para o consumidor. É o que 
mostra a pesquisa de preço 
realizada pela equipe de re-
portagem do jornal O Estado, 
em cinco supermercados de 
Campo Grande, comparando 
28 itens da cesta básica.

No Fort Atacadista, está 
sendo vendido por R$ 7,59, 
e no Atacadão, por R$ 9,25. 
O produto obteve variação 
de 21,87% e preço médio de 
R$ 8,24.

O arroz, de 5 quilos, teve 
variação de 8,29%, sendo 
vendido entre R$ 15,69 e R$ 
16,99. O custo médio é de R$ 
16,32.

O óleo de soja, de 900 ml, 
está custando em média R$ 
9,10. No Atacadão e no Fort 
está por R$ 8,49, e no R$ 
Nunes, por R$ 9,59 (12,95%).

O café em pó, de 500 
gramas, da marca Três Co-
rações, foi encontrado por 
R$ 15,59 no Fort, enquanto no 
Pires está custando R$ 19,89. 
Com isso, a variação ficou em 
27,58% e a média em R$ 17,79.

O macarrão com ovos, de 
500 gramas, da marca Dallas, 
custa entre R$ 2,99 e R$ 4,69, 
variando 56,86%. O preço 
médio é de R$ 3,85.

O leite integral, de 1 litro, 
da marca Italac, variou 
20,50% entre os estabeleci-
mentos pesquisados. No Ata-
cadão está por R$ 4,39 e no 
Fort por R$ 5,29. O custo 
médio é de R$ 4,96.

O quilo do tomate teve dife-
rença de 131,59%. No super-
mercado Assaí está custando 
R$ 3,35, ao passo que no 
Atacadão está por R$ 7,99. O 
preço médio calculado é de R$ 
6,01. O quilo da batata variou 
60,76%, com o preço médio de 
R$ 5,25. No Assaí está por R$ 

Preço do feijão custa 
quase R$ 10 na Capital

3,95 e no Pires por R$ 6,35.

Carnes
O quilo do frango conge-

lado está sendo vendido por  
R$ 8,99, no Atacadão e no 
Fort, e por R$ 13,99 no Pires 
(47,83%). A média calculada 
para o produto é de R$ 10,13.

O coxão mole obteve custo 
médio de R$ 38,11, variando 

26,55%. O preço foi encontrado 
entre R$ 33,90 e R$ 42,90.

Higiene e limpeza
O papel higiênico de 12 

rolos, da Marca Neve, está 
custando R$ 16,98 no mer-
cado Pires e R$ 21,90 no 
Atacadão, resultando em uma 
média de R$ 19,62. A dife-
rença é de 28,98%.

O creme dental, da Colgate, 
teve diferença de 30,61%, va-
riando entre R$ 3,79 e R$ 4,95. 
O valor médio é de R$ 4,25.

No supermercado Fort, o 
sabão em pó, de 1 quilo, da 
marca Omo, está a R$ 20,90,  
e no Nunes está por R$ 22,90. 
Neste caso, a variação ficou 
em 9,56%, com custo médio 
de R$ 21,05.

Valor médio do 
grão ficou em 
R$ 8,24

Pesquisa

Em valores, a 
diferença encontrada 
foi de R$ 12,30

Silvio Ferreira

O quilo do preço do mamão 
variou 457,25%, entre os 
supermercados de Campo 
Grande. A fruta foi encon-
trada entre R$ 2,69, no super-
mercado Duarte, e R$ 14,99, 
no Pão de Açúcar. O levanta-
mento foi feito pela Procon-
-MS (Superintendência para 
Orientação e Defesa do Con-
sumidor), entre os dias 28 de 
abril e 9 de maio.

Ainda nos varejistas, a 
menor diferença foi de 8,74%, 
no Mel Vovô Pedro, de 500 
gramas. Os valores variaram 
de R$ 23,90, no Pag Poko, a  
R$ 25,99, no São João.

Atacadistas
O maço da hortelã, nos 

estabelecimentos atacadistas, 
variou 130,43%. No Fort está 
por R$ 2,99, e no Morena Ata-
cadista, por R$ 6,89. A menor 
variação foi de 1,58% no quilo 
do mamão papaia, ficando 
entre R$ 8,85, no Assaí, e R$ 
8,99 no Fort.

Especializados em hortifrútis
Nas populares quitandas, a 

hortelã variou 299%, custando 
R$ 1, no Hortifrúti florestal, 
e R$ 3,99, no Santa Rita. A 
menor variação foi de 5,61% 
no quilo da vagem. No Horti-
frúti Santa Rita custa R$ 17,99, 
e no Florestal, R$ 19.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,053 R$ 5,054 -1,63
Dólar Turismo R$ 4,855 R$ 5,262 -1,57
Euro R$ 5,253 R$ 5,255 -1,4
Libra Esterlina R$ 6,187 R$ 6,19 -1,65

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 297,43 
IBOVESPA (SP): 106.924,18 +1.236,54 (1,17%)

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 

11/05              0,3575 
12/05              0,3575 
13/05              0,3575 
14/05              0,3575 
15/05              0,3575 
16/05              0,3575 
17/05              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
11/05            0,5000
12/05            0,5000
13/05            0,5000
14/05            0,5000
15/05            0,5000
16/05            0,5000
17/05            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 35º

São Paulo                  16º           26º

Brasília 16º 28º

Rio de Janeiro 23º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande   20°   31°
Dourados      18°   25°
Corumbá                20°             31°
Maracaju             18°           26°
Ponta Porã              17°            23°
Três Lagoas                17°       29°
Mundo Novo             19°       26°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 35% máx.: 61%

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

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

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1782) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

7 ACERTOS      0 0,00
6 ACERTOS      6   55.579,42
5 ACERTOS    374         1.280,63
4 ACERTOS   6.990                  9,00
3 ACERTOS  67.266                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 18.500.000,00

CUIABA /MTTIME DO 

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  2.400.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2365)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena     0                     0,00
Quina            9                  5.990,32
Quadra             634                                              107,98
Terno            13.130                                                        2,60

Sena    0                     0,00
Quina            29                     2.065,63
Quadra              654                                                104,68
Terno              10.870                                                    3,14

(Sorteio realizado 12/05/2022)

09  29   30  31   32   44
02  16   19  23   24   34

Lotofácil
(Concurso nº2519) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

Faixa de premiação

15 acertos              1                930.965,75
14 acertos       340        820,17
13 acertos     13249         25,00
12 acertos    152389       10,00
11 acertos         716492      5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.500.000,00

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                   0,00
QUADRA                     51                           7.025,89
TERNO                   4.832                               70,62
DUQUE              120.442                                 2,83

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.300.000,00

(SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)(CONCURSO Nº5851) 

0 5   2 7   5 6   5 9   7 1

 RATEIO 

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

(CONCURSO  Nº603) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

0 2  2 1  2 2  2 6  2 7  2 8  3 1

DIA DE SORTE

7 ACERTOS                        0                                   0,00
6 ACERTOS            44        2.709,89
5 ACERTOS          1.719          20,00
4 ACERTOS                        23.514                                      4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  1.600.000,00

MÊS DA SORTE:  SETEMBRO

0 1  0 2  0 4  0 5  0 6

0 7  0 8  1 0  1 4  1 5

1 6  1 8  2 3  2 4  2 5

(2520)Lotofácil

0 2  3 2  4 1  4 2  7 0
(5852)Quina

(2312)Lotomania
0 8  1 3  1 8  2 2  2 7
3 3  3 6  4 7  4 8  6 3
6 6  7 6  7 8  8 4  8 5
8 9  9 1  9 6  9 8  9 9

LOTERIAS

*Textos e números atualizados nesta tabela nãosão de
 responsabilidade do jornal O Estado.Confirme seus 

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

Fonte: https://loterias.caixa.gov.br/
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obteve 
variação de 
21,87%

Quilo do mamão varia 
457% nos supermercados

Reprodução

Valentin Manieri

Arroz tipo 1 (5 kg) - Mais barato 16,99 16,95 15,99 15,99 15,69
Feijão tipo 1 (1 kg) - Mais barato 7,89 7,99 8,49 7,59 9,25
Oléo de Soja 900 ml - Mais barato 9,39 9,55 9,59 8,49 8,49
Açúcar refi nado União 1 kg 6,65 5,69 --- 5,65 5,65
Café em pó Três Corações 500 g 19,89 17,75 17,99 15,59 17,75
Sal refi nado Cisne 1 kg 4,85 2,85 5,49 --- 1,95
Macarrão c/ ovos Dallas 500 g 4,69 2,99 4,49 3,49 3,59
Extrato de tomate Elefante 310 g (pote) 5,25 5,49 4,49 5,25 4,89
Farinha de trigo 1 kg - Mais barato 4,25 4,25 4,59 --- 3,65
Ovos médios (dúzia) 8,55 8,29 8,59 6,79 7,95
Achocolatado Nescau 370 g (lata) 8,85 6,39 7,59 6,75 6,75
Leite em pó Ninho 380 g (lata) 16,90 15,49 13,49 15,49 13,99
Leite integral Italac 1 L 4,99 5,15 4,99 5,29 4,39
Margarina c/ sal Qualy 500 g 7,99 7,79 9,79 8,79 8,99
Pão francês (kg) 12,98 ----- 13,98 --- ---
Papel hig. Neve folha dupla (12 rolos) 16,98 21,85 16,98 20,39 21,90
Creme dental Colgate 4,95 3,85 4,59 3,79 3,90
Sabão em pó Omo caixa (1,6 kg) 17,89 21,80 22,90 20,90 21,80
Sabão em barra Ypê (5 unidades) 14,59 14,70 17,98 12,29 9,98
Sabonete Lux 90 g (unidade) 2,49 2,28 2,99 2,09 2,09
Detergente Ypê 500 ml 2,25 2,68 2,69 2,69 2,09
Esponja de aço Bombril (8 unidades) 2,75 1,99 2,79 1,98 2,09
Cebola (kg) 6,65 4,35 6,99 4,99 5,99
Batata (kg) 6,35 3,95 5,99 5,99 3,99
Tomate (kg) 6,65 3,45 5,98 5,99 7,99
Banana-nanica (kg) 5,25 3,89 5,99 5,79 3,99
Frango congelado (kg) 13,29 9,79 9,59 8,99 8,99
Coxão mole (kg) 39,95 42,90 33,90 33,90 39,90

PRODUTOS
PIRES ASSAÍ NUNES FORT ATACADÃO

Tabela de preços de alimentos Campo Grande

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira
Fort - Av. Coronel Antonino I Assaí - Rua  Av. Fábio Zahran  I Atacadão - Av. Costa e Silva  Nunes -  Av. Três Barras  I Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal 

Endereços dos supermercados:

SUPERMERCADOS

Bela Reina

O quilo do feijão carioca 
está custando quase R$ 10 
para o consumidor. É o que 
mostra a pesquisa de preço 
realizada pela equipe de re-
portagem do jornal O Estado, 
em cinco supermercados de 
Campo Grande, comparando 
28 itens da cesta básica.

No Fort Atacadista, está 
sendo vendido por R$ 7,59, 
e no Atacadão, por R$ 9,25. 
O produto obteve variação 
de 21,87% e preço médio de 
R$ 8,24.

O arroz, de 5 quilos, teve 
variação de 8,29%, sendo 
vendido entre R$ 15,69 e R$ 
16,99. O custo médio é de R$ 
16,32.

O óleo de soja, de 900 ml, 
está custando em média R$ 
9,10. No Atacadão e no Fort 
está por R$ 8,49, e no R$ 
Nunes, por R$ 9,59 (12,95%).

O café em pó, de 500 
gramas, da marca Três Co-
rações, foi encontrado por 
R$ 15,59 no Fort, enquanto no 
Pires está custando R$ 19,89. 
Com isso, a variação ficou em 
27,58% e a média em R$ 17,79.

O macarrão com ovos, de 
500 gramas, da marca Dallas, 
custa entre R$ 2,99 e R$ 4,69, 
variando 56,86%. O preço 
médio é de R$ 3,85.

O leite integral, de 1 litro, 
da marca Italac, variou 
20,50% entre os estabeleci-
mentos pesquisados. No Ata-
cadão está por R$ 4,39 e no 
Fort por R$ 5,29. O custo 
médio é de R$ 4,96.

O quilo do tomate teve dife-
rença de 131,59%. No super-
mercado Assaí está custando 
R$ 3,35, ao passo que no 
Atacadão está por R$ 7,99. O 
preço médio calculado é de R$ 
6,01. O quilo da batata variou 
60,76%, com o preço médio de 
R$ 5,25. No Assaí está por R$ 

Preço do feijão custa 
quase R$ 10 na Capital

3,95 e no Pires por R$ 6,35.

Carnes
O quilo do frango conge-

lado está sendo vendido por  
R$ 8,99, no Atacadão e no 
Fort, e por R$ 13,99 no Pires 
(47,83%). A média calculada 
para o produto é de R$ 10,13.

O coxão mole obteve custo 
médio de R$ 38,11, variando 

26,55%. O preço foi encontrado 
entre R$ 33,90 e R$ 42,90.

Higiene e limpeza
O papel higiênico de 12 

rolos, da Marca Neve, está 
custando R$ 16,98 no mer-
cado Pires e R$ 21,90 no 
Atacadão, resultando em uma 
média de R$ 19,62. A dife-
rença é de 28,98%.

O creme dental, da Colgate, 
teve diferença de 30,61%, va-
riando entre R$ 3,79 e R$ 4,95. 
O valor médio é de R$ 4,25.

No supermercado Fort, o 
sabão em pó, de 1 quilo, da 
marca Omo, está a R$ 20,90,  
e no Nunes está por R$ 22,90. 
Neste caso, a variação ficou 
em 9,56%, com custo médio 
de R$ 21,05.

Valor médio do 
grão ficou em 
R$ 8,24

Pesquisa

Em valores, a 
diferença encontrada 
foi de R$ 12,30

Silvio Ferreira

O quilo do preço do mamão 
variou 457,25%, entre os 
supermercados de Campo 
Grande. A fruta foi encon-
trada entre R$ 2,69, no super-
mercado Duarte, e R$ 14,99, 
no Pão de Açúcar. O levanta-
mento foi feito pela Procon-
-MS (Superintendência para 
Orientação e Defesa do Con-
sumidor), entre os dias 28 de 
abril e 9 de maio.

Ainda nos varejistas, a 
menor diferença foi de 8,74%, 
no Mel Vovô Pedro, de 500 
gramas. Os valores variaram 
de R$ 23,90, no Pag Poko, a  
R$ 25,99, no São João.

Atacadistas
O maço da hortelã, nos 

estabelecimentos atacadistas, 
variou 130,43%. No Fort está 
por R$ 2,99, e no Morena Ata-
cadista, por R$ 6,89. A menor 
variação foi de 1,58% no quilo 
do mamão papaia, ficando 
entre R$ 8,85, no Assaí, e R$ 
8,99 no Fort.

Especializados em hortifrútis
Nas populares quitandas, a 

hortelã variou 299%, custando 
R$ 1, no Hortifrúti florestal, 
e R$ 3,99, no Santa Rita. A 
menor variação foi de 5,61% 
no quilo da vagem. No Horti-
frúti Santa Rita custa R$ 17,99, 
e no Florestal, R$ 19.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,053 R$ 5,054 -1,63
Dólar Turismo R$ 4,855 R$ 5,262 -1,57
Euro R$ 5,253 R$ 5,255 -1,4
Libra Esterlina R$ 6,187 R$ 6,19 -1,65

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 297,43 
IBOVESPA (SP): 106.924,18 +1.236,54 (1,17%)

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 

11/05              0,3575 
12/05              0,3575 
13/05              0,3575 
14/05              0,3575 
15/05              0,3575 
16/05              0,3575 
17/05              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
11/05            0,5000
12/05            0,5000
13/05            0,5000
14/05            0,5000
15/05            0,5000
16/05            0,5000
17/05            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 35º

São Paulo                  16º           26º

Brasília 16º 28º

Rio de Janeiro 23º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande   20°   31°
Dourados      18°   25°
Corumbá                20°             31°
Maracaju             18°           26°
Ponta Porã              17°            23°
Três Lagoas                17°       29°
Mundo Novo             19°       26°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 35% máx.: 61%

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

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

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1782) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

7 ACERTOS      0 0,00
6 ACERTOS      6   55.579,42
5 ACERTOS    374         1.280,63
4 ACERTOS   6.990                  9,00
3 ACERTOS  67.266                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 18.500.000,00

CUIABA /MTTIME DO 

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  2.400.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2365)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena     0                     0,00
Quina            9                  5.990,32
Quadra             634                                              107,98
Terno            13.130                                                        2,60

Sena    0                     0,00
Quina            29                     2.065,63
Quadra              654                                                104,68
Terno              10.870                                                    3,14

(Sorteio realizado 12/05/2022)

09  29   30  31   32   44
02  16   19  23   24   34

Lotofácil
(Concurso nº2519) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

Faixa de premiação

15 acertos              1                930.965,75
14 acertos       340        820,17
13 acertos     13249         25,00
12 acertos    152389       10,00
11 acertos         716492      5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.500.000,00

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                   0,00
QUADRA                     51                           7.025,89
TERNO                   4.832                               70,62
DUQUE              120.442                                 2,83

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.300.000,00

(SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)(CONCURSO Nº5851) 

0 5   2 7   5 6   5 9   7 1

 RATEIO 

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

(CONCURSO  Nº603) (SORTEIO REALIZADO 12/05/2022)

0 2  2 1  2 2  2 6  2 7  2 8  3 1

DIA DE SORTE

7 ACERTOS                        0                                   0,00
6 ACERTOS            44        2.709,89
5 ACERTOS          1.719          20,00
4 ACERTOS                        23.514                                      4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  1.600.000,00

MÊS DA SORTE:  SETEMBRO

0 1  0 2  0 4  0 5  0 6

0 7  0 8  1 0  1 4  1 5

1 6  1 8  2 3  2 4  2 5

(2520)Lotofácil

0 2  3 2  4 1  4 2  7 0
(5852)Quina

(2312)Lotomania
0 8  1 3  1 8  2 2  2 7
3 3  3 6  4 7  4 8  6 3
6 6  7 6  7 8  8 4  8 5
8 9  9 1  9 6  9 8  9 9

LOTERIAS

*Textos e números atualizados nesta tabela nãosão de
 responsabilidade do jornal O Estado.Confirme seus 

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

Fonte: https://loterias.caixa.gov.br/
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Atlético-MG

Meio-campista Maycon pode 
ficar de fora do time titular, 
hoje, diante do Internacional

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Gazeta Press

O Corinthians visita o 
Internacional neste sábado, 
a partir das 18h (de MS), no 
Beira-Rio, em Porto Alegre, 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro, compe-
tição na qual é líder. 

Depois, viaja para 
Buenos Aires, onde encon-
trará o Boca Juniors na 
terça, na Bombonera, pela 
Libertadores, na qual é 
também primeiro colocado 
do seu grupo.

Os jogadores do Corin-
thians entenderam e até de-
fendem o rodízio proposto 
pelo técnico Vítor Pereira 
em meio às três competi-
ções que o time disputa 
na temporada. Mesmo que-
rendo jogar todos os com-
promissos, o meio-campista 
Maycon falou sobre o sis-
tema. “É claro que que-
remos jogar todos os jogos, 
mas temos que entender 
que terá de ficar um de fora 
para não ter nenhum tipo 
de lesão e nem perder mais 
jogos, porque isso, sim, pre-
judicará bastante”, disse o 
atleta na zona mista após 
a classificação da equipe 
para as oitavas de final da 
Copa do Brasil.

Ele foi titular na ocasião, 
mas acabou substituído no 
intervalo, quando o placar 
já estava 2 a 0. Sem tempo 
para descansar, o Timão en-
frenta o Internacional hoje 
e, questionado se vai atuar, 
ele direcionou a pergunta 
para o treinador. “Aí você 
precisa perguntar para o 
Mister. Eu estou à dispo-
sição no que ele preferir, 
mas tenho de respeitar e, 
quando tiver a oportuni-
dade de ajudar o Corin-

thians, darei o meu melhor”, 
finalizou.

Clube aciona Justiça contra dívida
O Corinthians pede na 

Justiça o efeito suspensivo 
de uma dívida de mais de 
R$ 1,3 milhão cobrada pelo 
volante Douglas. O jogador, 
que defendeu o clube nas 
temporadas 2019 e 19 e atu-
almente no futebol grego, 
cobra o pagamento dos va-
lores referentes aos seus 
direitos de imagem.

O Departamento Jurídico 
do Alvinegro alega que “a 
não concessão do efeito sus-
pensivo poderá ocasionar 
danos irreparáveis ao clube, 
que possui diversas obriga-
ções, como o pagamento de 
1.000 empregados, atletas, 
prestadores de serviços, im-
postos, etc.”.

A dívida já teve um acordo 
anterior assinado em ou-
tubro de 2020, ainda na 
gestão do presidente Andrés 
Sanchez, quando o Timão 
se comprometeu a quitar 
o valor em 12 parcelas de 
R$ 144.041,66, porém pagou 
apenas a primeira e não 
mais realizou as transferên-
cias bancárias.

Em razão do impasse, o 
meio-campista entrou na 
Justiça e cobra o pagamento 
de R$ 1.341.487,29, acres-
cidos dos honorários de seus 
advogados em 10% do valor 
total da causa. Em 1º de abril 
deste ano, o juiz Luis Fer-
nando Nardelli, da 3ª Vara 
Cível do Foro Regional do 
Tatuapé, determinou que o 
Corinthians realizasse o de-
pósito de 30% da dívida com 
a prerrogativa de parcelar 
o restante do débito em até 
seis parcelas mensais.

Segundo o magistrado, na 

O Palmeiras retornou de Lon-
drina-PR após a vitória sobre a 
Juazeirense por 2 a 1, na noite 
de quarta (11), e começou na 
manhã de quinta-feira (12), na 
Academia de Futebol, a pre-
paração para o duelo com o 
Red Bull Bragantino, neste sá-
bado (14), às 15h30 (de MS), no 
Allianz Parque, pela sexta ro-
dada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão faria o último treino 
na tarde de ontem. O time está 
invicto há nove confrontos no 
momento, com seis triunfos e 
três empates.

“Estamos chegando a um 
período do ano muito impor-
tante, as decisões estão se 
aproximando e manter o alto 
nível é muito importante. A 
classificação na Copa do Brasil 
foi importante, é uma com-
petição que queremos fazer 
um grande trabalho e ontem 
fizemos a nossa parte muito 
bem-feita. Agora é voltar 
nossas atenções ao Brasileiro, 
o Bragantino é um adversário 
duro, e vamos nos concentrar 
bem para obtermos a nossa pri-
meira vitória no Allianz Parque 
na competição”, concluiu.

Convocado mais uma vez 
para a seleção brasileira, o go-
leiro Weverton comemorou o 
reconhecimento e deu conselhos 
ao meio-campista Danilo, cha-
mado pela primeira vez.

 “É sempre uma alegria 
imensa ser convocado e motivo 
de muito orgulho. É fruto do 
trabalho que venho fazendo no 
clube, de me manter sempre em 
alto nível. E eu gosto de agra-
decer sempre às pessoas que 
me ajudam no dia a dia. Sobre 
o Danilo, eu lembro da minha 
primeira convocação, é um mo-
mento muito feliz e ao mesmo 
tempo muito tenso. Vai ter o 
tradicional trote que vai tirar 
um pouco do sono dele (risos), 
mas já passei alguns conselhos, 
como ele decorar bem o Hino 
Nacional, pensar em uma piada. 
É um momento muito feliz, ele 
merece muito e vai aproveitar 
bem a oportunidade”, afirmou 
o camisa 21, que falou também 
sobre os compromissos da tem-
porada.  (Com site do clube)

O Atlético-MG não venceu, 
mas teve demonstrações de 
evolução no segundo tempo 
diante do Bragantino. Con-
quistou um ponto, mas vem de 
dois empates e uma derrota 
no Brasileiro. Turco Mohamed, 
entretanto, avisa que não há 
pressão no cargo. Pelo con-
trário, segue com tranquilidade 
para trabalhar.

O comandante da equipe 
afirmou que recebe respaldo 
da diretoria do clube, e, 
também, dos próprios joga-
dores. O Atlético agora terá 
o Atlético-GO, neste sábado 
(14), às 18h (de MS), pelo Bra-
sileiro, para voltar a vencer 

na temporada e carimbar a 
apresentação da etapa final 
em Bragança Paulista.

“Tivemos derrota e em-
pates, somos conscientes que 
temos que melhorar. A equipe 
deu mostra que irá subir. Es-
tamos unidos, juntos, temos 
muita experiência nisso. Não 
estou preocupado, estou muito 
comprometido com Atlético”, 
afirmou o treinador.

Na coletiva de imprensa 
após o 1 a 1 no Nabi Abi Chedid, 
Turco Mohamed também falou 
sobre o desgaste mental da 
sequência de jogos. O Atlético 
joga “quarta-domingo” desde a 
final do Campeonato Mineiro.

Voltou a Belo Horizonte já 
na quarta-feira. Treinou na 
quinta pela manhã e, voltaria 
a treinar na tarde de ontem, 
quando encerra a preparação 
para enfrentar o time goiano, 
no Independência, na cidade 
belorizontina.

“Na sexta-feira [ontem], 
vamos ver quem está em con-
dições de jogar no sábado. 
São 48 horas de recuperação. 
Trabalho diferente, o Bra-
gantino também teve pouco 
tempo. Calendário apertado, 
temos de nos adaptar. E vamos 
aprendendo à medida que os 
jogos vão passando”, concluiu 
o treinador argentino. (Com ge)

Weverton espera 
jogo duro com 
o Bragantino 
nesta tarde

Em Porto Alegre, Timão 
vai pôr rodízio à prova

possibilidade de não paga-
mento ou parcelamento da 
dívida com o meio-campista, 
o clube ficaria sujeito à pe-
nhora e avaliação de seus 
bens, com o intuito de cobrir 
o valor do contrato assinado 
com Douglas Augusto.

Boschilia desfalca o Inter-RS
Gabriel Boschilia passou 

por uma nova cirurgia no 
joelho direito. O jogador re-
alizou uma artroscopia na 
manhã de ontem (13) e o 
período de ausência esti-
mado pelo Inter é de quatro 
a seis semanas. Em outubro 
de 2020, ele tinha passado 
por outra cirurgia, para re-
construção de ligamentos do 
mesmo joelho.

Segundo apurou o UOL 

Esporte, o jogador cumpriu 
toda sua recuperação, mas 
as dores seguiram acompa-
nhando em vários momentos. 
Ele tentou render o esperado 
e jogar com frequência, mas 
as dores iam e vinham, impe-
dindo o melhor futebol.

De acordo com as infor-
mações do clube, o jogador 
tinha um desconforto no 
local e fazia atividades de 
reequilíbrio muscular para 
minimizar o quadro.

Na temporada passada 
ele disputou 20 jogos. Neste 
ano foram 11 partidas (398 
minutos) com três assistên-
cias até agora. Sua última 
aparição foi contra o Flu-
minense, no dia 23 de abril. 
Ele não disputou nenhuma 
partida completa em 2022. 

Jogos da 6ª rodada (horário de MS)
Sábado
15h30 - Allianz Parque – 

Palmeiras x Bragantino
15h30 - Castelão – Ceará x 

Flamengo
18h - Independência – Atlé-

tico-MG x Atlético-GO
18h - Beira-Rio – Interna-

cional xCorinthians
20h - Raulino de Oliveira 

– Fluminense x Athletico-PR
Domingo
15h - Morumbi – São Paulo 

x Cuiabá
16h30 - Couto Pereira – Co-

ritiba x América-MG
17h - Nilton Santos (Enge-

nhão) – Botafogo x Fortaleza
17h - Ressacada – Avaí x 

Juventude
18h - Serrinha – Goiás x 

Santos. (Com Folhapress)

Maycon defende 
poupar jogadores 
para evitar lesões

Turco Mohamed Turco Mohamed 
rechaça pressão rechaça pressão 
no cargono cargo

Pedro Souza / Atlético

Turco Mohamed 
durante treino na 
Cidade do Galo, 
quinta-feira (12)
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Veja na TV Às 13h, Campeonato Brasileiro 
Feminino: Santos x São Paulo, na Band

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Fonte: Esporteemidia.com

Brasileirão

Paradesporto

Retorno de 
Rodrigo Caio no 
meio de semana 
serviu de alento 
em meio a série 
de lesões no time

Flamengo volta a campo e 
espera boa notícia na defesa

Fernando Diniz vai 
tentar ampliar sua 
série positiva pelo 
Fluminense hoje, às 20h, 
no Estádio Raulino de 
Oliveira. Os tricolores 
recebem o Athletico, em 
Volta Redonda (RJ), pelo 
Brasileiro.

O Fluminense se 
classificou na Copa do 
Brasil ao vencer o Vila 
Nova, em Goiânia. Os 
tricolores mantiveram a 
sequência positiva após 
a chegada do técnico 
Fernando Diniz.

O treinador falou 

sobre o trabalho com 
pouco tempo entre as 
partidas. “A gente não 
tem tempo, mas cria 
tempo. Temos trabalhado 
constantemente desde que 
cheguei aqui. Eu sou um 
treinador que, nos dias 
de regenerativo, quando 
os jogadores ainda estão 
se recuperando dos jogos, 
a gente sempre trabalha 
vídeo, campo, respeitando 
as cargas que os jogadores 
suportam. E vamos 
sempre incrementando 
o time, colocando um 
pouquinho mais dos 

conceitos táticos”, disse.
“Dou os parabéns 

imensamente aos 
jogadores, que têm 
contribuído muito para 
que a adaptação seja 
rápida, e está sendo 
rápida. O resgate 
principal é uma coisa 
que o time já tinha e 
demonstrou no Carioca, 
contra o Flamengo, que 
é o espírito muito forte 
de competitividade. Ao 
resgatar isso, as outros 
coisas vão ficando mais 
fáceis”, encerrou. (Com 
Lance!)

No Flu, Diniz destaca trabalho com pouco tempo

Gilvan de Souza/CRF  

FVMS/Divuigação

Vôlei de praia MS – Depois de 51 jogos, foram conhecidas na quinta-
feira (12) as duplas campeãs da categoria Sub-17 do 11º Circuito 
Estadual de Vôlei de Praia, na arena da Praça Belmar Fidalgo, em Campo 
Grande. No feminino (foto), as campo-grandenses Ana Beatriz Galhardo e 
Ana Beatriz Sanches venceram na final Melissa Hoegen e Victória Berbet,  
também da Capital, por 26 x 24. No masculino, novo domínio campo-
grandense, com Guilherme Gambá e Raphael Bispo. Eles superaram 
Rodrigo Francisco e João Pedro por 25 x 14. (Com FVMS)

Gazeta Press

O Flamengo volta a campo 
hoje (14), às 15h30 (de MS), 
contra o Ceará, na Arena Cas-
telão, na capital cearense, pela 
sexta rodada do Campeonato 
Brasileiro. Rodrigo Caio ainda 
é dúvida por não estar 100% 
fisicamente. O zagueiro foi um 
dos destaques do Rubro-Negro 
na vitória sobre o Altos-PI, por 
2 a 0, quarta-feira (11), pela 
Copa do Brasil.

O Flamengo tem convivido 
com as lesões principalmente 
no setor defensivo. Rodrigo 
Caio estreou na temporada 
após cinco meses recuperado 
de uma cirurgia no joelho. Em 
sua volta, o jogador rasgou 
elogios ao técnico e revelou 
que Paulo Sousa o visitou 
no hospital sem nem mesmo 
conhecê-lo. “Quando soube 
que o Mister ia até o hospital 
para me dar um abraço, eu 
nem o conhecia e ele nem 
me conhecia, tinha acabado 
de chegar. Foi lá me dar um 
abraço e me falar uma pa-
lavra: ‘Força’. Para mim, isso 
teve um significado imenso. 
Primeiro de você olhar para 
aquela situação e falar: ‘Ele se 
importa comigo. Ele está indo 
me dar uma palavra de apoio 
e conta comigo’. E aí dá um 
ou dois dias, ele me liga: ‘E aí, 
Rodrigo, como você está? Fica 
firme, saiba que tudo vai dar 
certo, que Deus está ao seu 
lado e que a gente está aqui 
na torcida para que você es-
teja o quanto antes conosco’”, 
revelou Rodrigo Caio.

“Isso, para mim, é uma ati-
tude de um ser humano com 
coração muito bom. Quando 
a pessoa está num momento 
desse, ela está derrubada e 
precisa de uma mão. 

E ele me deu a mão nesse 
momento. E em todos os mo-
mentos em que estive no CT 
ele sempre estava pergun-
tando. Isso não tem preço 
e, sem dúvidas, ficou muito 
marcado”, completou.

Apesar de boas memórias, 
o zagueiro revelou uma mágoa 

A Seleção Brasileira de 
Futebol de Paralisados Ce-
rebrais perdeu por 4 a 1 
para o Irã, na quinta-feira 
(12), em jogo válido pela 
semifinal do Campeonato 
Mundial da Modalidade, 
que ocorre na cidade de 
Salou, na Espanha. Com o 
resultado, a equipe vai dis-
putar a medalha de bronze 
nesse domingo (15), às 9h30 
(de MS), contra os Estados 
Unidos, que, na outra semi-
final, foram derrotados por 
5 a 1 pela Ucrânia. 

O gol brasileiro foi mar-
cado por Bira, enquanto os 
gols iranianos foram feitos 
por Bakshi (2), Torabi e Ros-
tami. Na fase de grupos, o 
Brasil sofreu apenas um gol, 

na estreia, e terminou com 
100% de aproveitamento ao 
vencer Alemanha, Irlanda e 
Tailândia. O gol sofrido foi 
diante da seleção asiática.

Depois, nas quartas de 
final, a equipe brasileira 
superou a Argentina por 3 
a 0 e avançou à semifinal, 
fase em que foi derrotada 
pelo Irã. 

No último Mundial, em 
2019, o Brasil ficou com 
a medalha de bronze. Nas 
edições de 2003 e 2016, o 
Brasil ficou com a prata. 
Nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016, última participação da 
modalidade no megaevento, 
a seleção brasileira ficou em 
terceiro lugar e conquistou 
o bronze. (Do CPB)

6h
Tênis
WTA 1000 de Roma: semifinal 
– ESPN2

6h30
Motovelocidade
Mundial: GP da França (treinos 
classificatórios) – ESPN4

8h30
Tênis
ATP 1000 de Roma: semifinal
Automobilismo
Fórmula 4: GP de Brands Hatch 
(corrida 1) – Bandsports

9h
Automobilismo
Fórmula E: E-Prix de Berlim 
(corrida 2) – TV Cultura e 
SporTV3
Futebol 
Italiano: Empoli x Salernitana 
– Star+

9h30
Futebol
Campeonato Alemão: Borussia 
Dortmund x Hertha Berlin – 
Onefootball
Campeonato Alemão: Arminia 
Belefield x RB Leipzig – 
Onefootball
Campeonato Alemão: Wolfsburg 
x Bayern de Munique – 
Onefootball
Campeonato Alemão: Mainz 
05 x Eintracht Frankfurt – 
Onefootball

10h
Futebol
Campeonato Brasileiro Série B: 
Criciúma x CRB – Premiere
Campeonato Brasileiro Série B: 
Londrina x Brusque – Premiere
Futsal
Copa do Mundo Sub-21: 
semifinais – SporTV
Vôlei de praia
Sul-Americano: semifinais 
masculinas – SporTV2
Basquete feminino
LBF: Blumenau x Sampaio – 
NSports

11h
Tênis
WTA 1000 de Roma: semifinal 
– ESPN2

11h45
Futebol
Copa da Inglaterra: Chelsea x 
Liverpool (final) – ESPN
Campeonato Italiano: Udinese x 
Spezia – Star+
Campeonato Italiano: Verona x 
Torino – Star+
Vôlei de praia
Sul-Americano: semifinais 
femininas – SporTV2
Automobilismo
Stock Car: GP de Velocitta 
(treino oficial) – SporTV3

13h
Basquete
NBB: São Paulo x Franca 
(semifinal, jogo 2) – TV Cultura 
e ESPN3
Indy Lights: GP de Indianápolis 
– ESPN4

13h30
Tênis
ATP 1000 de Roma: semifinal
Automobilismo
Fórmula 4: GP de Brands Hatch 
(corrida 2) – Bandsports

14h
Futebol
Campeonato Brasileiro Feminino: 
São José x Atlético-MG – Eleven
Vôlei de praia
Sul-Americano: final masculina 
– SporTV2

14h45
Futebol
Campeonato Italiano: Roma x 
Venezia – Star+
Campeonato Francês: Rennes x 
Olympique de Marseille – ESPN
Campeonato Francês: 
Montpellier x Paris Saint-
Germain – Star+
Campeonato Francês: Lyon x 
Nantes – Star+
Brasileiro Série B: Tombense x 
Guarani – SporTV e Premiere
Automobilismo
Fórmula Indy: GP de 
Indianápolis (circuito de rua) – 
ESPN4
Vôlei de praia
Sul-Americano: final feminina – 
SporTV2

15h30
Futebol
Campeonato Brasileiro: Ceará x 
Flamengo – Premiere
Campeonato Brasileiro: 
Palmeiras x RB Bragantino – 
Premiere
Automobilismo
Stock Series: etapa de Velo 
Citta (corrida 1) – Bandsports

17h
Futsal
LNF: Cascavel x Praia Clube – 
NSports
Basquete feminino
LBF: Santo André x Ituano – 
NSports

17h30
Futebol
Brasileiro Série B: Sampaio 
Corrêa x Vila Nova – SporTV e 
Premiere

18h
Futebol
Campeonato Brasileiro: 
Atlético-MG x Atlético-GO – 
Premiere
Campeonato Brasileiro: 
Internacional x Corinthians – 
Premiere
Brasileiro Série C: Floresta x 
Manaus – Dazn e Dsports

19h
Hóquei
NHL: playoffs – ESPN2

19h30
Futebol
Campeonato Brasileiro Série B: 
CSA x Operário – Premiere
MMA
UFC Fight Night: Jan Blachowicz 
x Aleksandar Rakic – Combate

20h
Futebol 
Brasileiro: Fluminense x 
Athletico-PR – SporTV (menos 
RJ) e Premiere
Automobilismo
Nascar Truck Series: etapa de 
Kansas – Bandsports

20h30
Futebol
Copa da Liga Argentina: 
semifinal – ESPN4

22h
Boxe
Jermell Charlo x Brian Castaño 
II – ESPN2

DOMINGO

4h30
Automobilismo
Fórmula E: E-Prix de Berlim 
(treino de classificação) – TV 
Cultura e SporTV3

Brasil disputa o bronze 
no Mundial de futebol PC

com o técnico Diego Aguirre, 
quando estava no São Paulo. “Já 
tive várias lesões e passei por 
várias questões de treinadores. 
De treinador, na verdade. Tive 
uma lesão no pé, fiquei três 
meses parado, e o treinador 
não foi uma vez na fisioterapia 
me dar um abraço ou me per-
guntar como eu estava. Isso é 
uma situação difícil porque ali 
é o momento de maior tristeza 
do atleta. Você está machucado, 
e nessa ocasião eu estava bri-
gando por uma vaga na Copa 
do Mundo. Me machuquei duas 
semanas antes da convocação 
final”, declarou.

Base participa de um terço dos gols 
O Flamengo chegou a 50 

gols na quarta-feira, quando 
jogou mal, mas avançou às 
oitavas da Copa do Brasil. 
Houve bola na rede de Victor 
Hugo, totalizando 34% de co-
laboração direta da base em 
participações em gols nesta 
temporada. A fase da garo-
tada, aliás, tem amparado o 
Mister.

O próprio Victor Hugo, 
autor do segundo gol em Volta 
Redonda e muito elogiado 
pelo técnico português, já 
tinha sido importante no jogo 
de ida contra o Altos, quando 

saiu do banco e deu uma as-
sistência para João Gomes, 
este há mais tempo entre os 
profissionais e em seu auge 
no time principal.

Além da dupla citada, 
Lázaro é outro jogador que 
tem sido protagonista sob o 
comando de Paulo Sousa. É 
o principal garçom da equipe 
na temporada, com seis as-
sistências, ao lado de Arras-
caeta, o principal cérebro do 
elenco. 

Dos Garotos do Ninho, 
Lázaro também é o principal 
artilheiro em 2022, com três 
gols marcados.

Zagueiro Rodrigo Caio 
passou cinco meses 
fora dos campos por 
cirurgia no joelho



Espetáculo do grupo teatral Arte Boa Nova, que trata 
de conflitos internos, estreia hoje em Campo Grande

Fotos: Joilson de Paula
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Méri Oliveira

O grupo de teatro Arte Boa Nova, 
uma das maiores companhias do 
Estado, estreia hoje a peça “Amor 
da Minha Vida”, elaborado a partir 
da obra do diretor e dramaturgo 
sul-mato-grossense Nelson Peixoto, 
unido a uma equipe de atores e 
artistas multilinguagem, todos de 
MS, como forma de retomada após o 
período pandêmico.

A peça retrata a vida de um grupo 
de jovens que quer apresentar um 
festival de rock, mostrando o seu 
dia a dia, e as dificuldades que pre-
cisam enfrentar para realizar este 
sonho. Trata-se de uma peça jovem 
que fala sobre medos e inseguranças 
que todos temos e que carregamos, 
às vezes, por vidas e vidas. A trama 
mostra que a melhor forma de re-
solver essas questões é exercitar o 
amor, as relações de afeto, amizades 
verdadeiras, entendendo que o amor 
é uma semente a ser espalhada.

John é um jovem entusiasmado 
com a arte e busca auxiliar seus 
amigos a enfrentarem seus conflitos 
internos, dilemas e dificuldades 
impostas a eles pela sociedade e 
também dentro do ambiente familiar.

A história de “Amor da Minha 
Vida” é ambientada nos Estados 
Unidos da década de 1960, e fala 
muito sobre conflitos comuns e re-
correntes aos seres humanos, bem 
como das formas que as pessoas 
encontram para lidar com esses 
problemas e  superá-los. Segundo 
Felipe Trindade, um dos atores que 
integram o elenco, é possível dizer 
que a peça tem alguma inspiração 
no filme “Grease – nos Tempos da 

Brilhantina”, mas o principal é a 
mensagem a ser transmitida.

Para Felipe, “o público pode esperar 
uma peça que traz alguns questiona-
mentos para a sociedade, ao mesmo 
tempo em que traz aspectos de musical 
da época, uma peça bem divertida e 
que poderá trazer alguns questiona-
mentos para se pensar”, dispara.

Pandemia
Bruno Moser, que tem mais de 15 

anos de carreira, está no grupo desde 
2008 e atualmente é assistente de di-
reção e um dos atores em cena, conta 
que a companhia respeitou o isola-
mento e aguardou ansiosamente pelo 
momento de voltar. “Passamos pelo 
período de pandemia respeitando 
o momento e aproveitando para, 
mesmo on-line, nos prepararmos 
para a volta. Então quando decidimos 
estar novamente nos palcos, reu-
nimos nossa equipe, organizamos os 
ensaios, confiantes em que o pior já 
havia passado”, comenta.

Mesmo assim, o ator afirma que é 
necessário que as pessoas se man-
tenham em alerta. “É uma sensação 
de liberdade, sabemos que ainda 
estamos em uma fase difícil, em que 
ainda é necessário todos os cuidados, 
no entanto, com as medidas de bios-
segurança que tomamos, podemos 
ficar de certa forma mais tranquilos 
e pensar que após dificuldades vêm 
os momentos de vitória e felicidade”, 
pontua.

Para Felipe, a retomada traz 
empolgação. “Sensação de volta à 
normalidade. A pior sensação nós 
tivemos enquanto o planeta padecia 
pelo aumento de casos. Agora é como 
se tudo voltasse a se encaixar. Agora 

até mais empolgados, sabendo do 
poder da arte no cotidiano das pes-
soas”, afirma.

Planos
Para o futuro, os planos incluem 

uma pequena turnê com o espetáculo. 
“Estamos no momento com esta peça 
em cartaz, faremos algumas viagens 
ao interior com este espetáculo, após 
isso, já começaremos a trabalhar no 
próximo projeto que é o projeto de 
peça infantil, então os trabalhos estão 
apenas recomeçando”, adianta Bruno.

O ator explica que os planos vão 
até mais longe do que apenas 2022 
e 2023, “mas a ideia é continuar o 
trabalho de produção teatral, levando 
um pouco de arte até onde pudermos 
chegar. Esse é nosso trabalho e 
missão”, finaliza.

Arte Boa Nova 
O grupo Arte Boa Nova faz teatro 

desde 1989 e, durante todo esse 
tempo, sempre teve algum espetáculo 
em cartaz. É importante salientar 
que o grupo é voluntário, ou seja, 
todo o valor arrecadado com vendas 
de ingressos nas apresentações é re-
vertido para instituições de caridade 
que contribuem com o projeto por 
meio da venda de ingressos.

SERVIÇO: A peça estreia hoje (14) em 
Campo Grande, e terá apresentações 
amanhã (15) e nos dias 21 e 22 de 
maio, no SAE (Setor de Artes do Espaço), 
localizado na Rua Laguna, 83, no bairro 
Cabreúva. As sessões aos sábados 
serão às 20h e aos Domingos às 19h. 
Informações e venda na Papelaria 
Arquitecnica – Rua Dom Aquino, 431 – 
fone 3029-0357.

Amor
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Fim de semana tem Expoagro em 
Dourados e Festa de São Benedito

Gastronomia‘Pantanal’

Divulgação
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Hoje tem apresentação das duplas de Patricia & Adriana e Bruno & Marrone no parque de exposições 
Marcelo Rezende

O fim de semana está cheio 
de opções para toda a família. 
Em Dourados a Expoagro 
apresenta Patricia & Adriana e 
Bruno & Marrone. Na Capital, 
após dois anos com celebra-
ções a distância, a tradicional 
Festa de São Benedito está de 
volta, completando 103 anos 
com apresentações artísticas 
e muita festa. Para quem tem 
samba no pé os eventos Samba 
Campo Grande e Tarde Ka-
rioca são uma boa pedida e 
o 1º Festival Cultural Afro 
Gueto terá diversas atrações, 
como shows, DJs sets, perfor-
mances, estandes, exposições 
e batalhas de MC’s. No Sesc no 
Bosque tem teatro. 

Sábado
Samba Campo Grande 

Com dois palcos, vai rolar 
gravação do maior circuito 

de pagode do Estado. Na lista 
de atrações tem Dieguinho, 
Diz Aí, Bom de Fato, Andinho, 
Fascínio, Gideão Dias, Samba 
dos Crias, DJ Lino, Tempero 
do Samba, D Bobeira, Papu, DJ 
Breno Lima. Ingressos a partir 
de R$ 40,00. Inicia às 22h na 
Avenida Brilhante, 2.128.

Expoagro Dourados 
O chão vai tremer no Parque 

de Exposições João Humberto 
Andrade de Carvalho com as 
atrações  Patricia & Adriana 
e Bruno & Marrone. A en-
trada é franca para a pista. 
Demais ingressos pelo link: 
https://baladapp.com.br/a/56-
-expoagro-2022/2544

.

Festa do Brejo
Hoje tem mais uma edição da 

Festa do Brejo, que chega com 
diversas atrações: DJ Gaiezza, 
Ruivinha, Mag Costa e show de 
Nadya Nara. Com ingressos a 

partir de R$ 30,00. Começa às 
21h30 na Rua Anajas, 97, Chá-
cara Cachoeira. 

Feira Somar Para Dividir
O Brava realiza festa com 

diversos empreendedores lo-
cais. A entrada é gratuita. Com 
início às 15h, a festa acontece 
na Praça Aquidauana, na Rua 
Aquidauana, bairro Amambaí.

Tarde Karioca
O evento terá muito samba 

com Mestre Orlando, Grupo 
Deu Bom, Nega Bi, Junior Gente 
Humilde, Dudu SPD e Betinho 
Sacode. Entrada a R$ 15,00. 
Começa às 17h, no Quintal da 
Música na Rua Santa Doro-
theia, 358, Vila Carvalho.

Festa de São Benedito 
Após dois anos com cele-

brações a distância, a tradi-
cional Festa de São Benedito 
terá seis dias de atrações e 
completa 103 anos. Hoje tem 

orações e apresentações mu-
sicais, a partir das 14h, na 
Rua Eva Maria de Jesus, 272, 
Jardim Seminário.

Sesc no Bosque
O Sesc Cultura traz ao Sho-

pping Bosque dos Ipês o mú-
sico Nando Dutra, a partir das 
12h, na praça de alimentação. 
Às 15h, haverá o espetáculo 
“O Pequeno Príncipe”, com “A 
Turma do Bolonhesa”, da Cia. 
Teatro do Mundo. Entrada 
gratuita. O Shopping Bosque 
dos Ipês fica na Av. Cônsul 
Assaf Trad, 4.796, Parque dos 
Novos Estados.

Domingo
Afro Gueto na Orla

1º Festival Cultural Afro 
Gueto terá diversas atrações, 
como shows, DJs sets, perfor-
mances, estandes, exposições 
e batalhas de MC’s, batalha de 
breaking, popping, all style e 

vogue ball. Entrada gratuita, 
no entanto o evento é bene-
ficente com arrecadação de 
leite, bolacha e absorvente. 
Doe à vontade. Acontece das 
16h às 22h, no palco da Orla 
Morena, que fica na Av. Noro-
este, 2.210, Cabreúva.

Expoagro Dourados
Hoje no Parque de Exposi-

ções João Humberto Andrade 
de Carvalho tem a apresen-
tação de Enzo Rabelo + Ana 
Castela. A entrada é gratuita 
para pista. Começa às 19h.

Festa de São Benedito 
Continua a Festa de São 

Benedito e hoje tem pagode 
e apresentação de Betynho 
Show, a partir das 19h, na 
Rua Eva Maria de Jesus, 272, 
Jardim Seminário.

Churrasco, baile e leilão
O Clube Estoril recebe 

bailão beneficente pelo Centro 

de Apoio Amigos do Chitão. 
Haverá shows com Eco do 
Pantanal, Gersão com Bailão 
Estilizado, Jeitão Pantaneiro, 
Fábio Cunha e Batidão, Laço 
de Ouro, Grupo Fama. In-
gressos a R$ 30,00. Começa 
às 11h, no Estoril, que fica na 
Rua Silvina Tomé Veríssimo, 
20, Jardim Autonomista.

Missa no Bosque
Domingo é dia de Missa no 

Bosque. A ação religiosa e 
social é feita em parceria com 
a Paróquia Senhor do Bonfim. 
Começa às 11h, no Espaço 
ao lado da Riachuelo, no 1° 
piso do Shopping Bosque dos 
Ipês, que fica na Av. Cônsul 
Assaf Trad, 4.796, Parque dos 
Novos Estados.

Se você tem dicas para 
nossa agenda cultural, 
pode enviar e-mail para 
a r t e e l a z e r @ o e s t a d o m s .
com.br ou pelo telefone 
(67) 3345-9000.

O que é bom, pode sempre 
ficar melhor! Prova disso é 
que este ano, para dar ainda 
mais emoção ao “MasterChef 
Brasil”, e reforçando a sua 
comunicação de frescor à 
mesa com comida de verdade 
todos os dias, o Outback Ste-
akhouse anuncia patrocínio 
à 9ª edição do programa, 
um reforço de peso ao ta-
lent show que virou paixão 
nacional. A rede de temá-
tica australiana, xodó dos 
brasileiros, é a primeira pa-
trocinadora no segmento de 
restaurantes a fazer parte 
da história do programa de 
maior sucesso das noites de 
terça-feira na Band. 

A contagem regressiva para 
a estreia da nova temporada 
do programa, na terça-feira 
(17), às 22h30, já começou! 
Com apresentação de Ana 
Paula Padrão, Erick Jacquin, 
Henrique Fogaça e Helena 
Rizzo, no time de jurados. 
Entre as surpresas deste ano 
está a realização de duas 
edições: a primeira, entre 
maio e julho, com cozinheiros 
amadores, e outra competição 
entre chefs profissionais. O 
Outback estará presente nas 
duas temporadas. 

“Para nós, é motivo de 
muita comemoração ver essa 
parceria sair do papel. O 

Paola Ferreira Rosa
Folhapress

A música que embalou 
uma das cenas mais emo-
cionantes de “Pantanal” faz 
parte do álbum “Erva-Doce”, 
de Gabriel Sater. No capítulo 
da última segunda-feira (9), 
o artista fez um dueto ao 
lado do pai, Almir Sater, e 
emocionou o público com o 
momento em que o peão vio-
leiro Xeréu Trindade duela 
com o chalaneiro e violeiro 
Eugênio, na tela da Globo.

Agora, ele anuncia “Ara-
bescos”, terceiro lançamento 
de seu novo álbum. A música 
é uma composição instru-
mental do violonista erudito 
paraguaio Augustín Barrios, 
que traz a essência da música 
instrumental do Pantanal e da 

cultura musical fronteiriça.
Produzido pelo diretor 

Pedro Pinheiro, da Serrana 
Produções, o videoclipe foi 
gravado na Salina Negra, lo-
calizada no Pantanal do Rio 
Negro, região de Aquidauana 
(MS), onde a novela também 
tem sido gravada.

O cenário foi apresentado 
a Gabriel por seus irmãos, 
Ian e Bento Sater, que tra-
balharam na produção de 
campo das gravações. Ide-
alizador do projeto ao lado 
da diretora Paula Cunha, 
Gabriel dedicou a produção 
ao pai, que tem “Arabescos” 
como uma de suas músicas 
preferidas. A canção e o 
videoclipe estão disponíveis 
no canal de Gabriel Sater 
no YouTube e nas principais 
plataformas de áudio.
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“Arabescos” é o 3º 
lançamento de novo CD, 
com referências 
da cultura fronteiriça

Gabriel Sater lança 
canção tocada em dueto 
com o pai Almir Sater

Tempero Outback: o toque que 
faltava no reality ‘MasterChef Brasil’

momento não poderia ser me-
lhor. É uma união que tem 
total sinergia com o nosso 
momento, pois a nossa paixão 
pela cozinha de verdade é 
um importante pilar que nos 
une ao ‘MasterChef’. Ficamos 
lisonjeados em sermos o pri-
meiro restaurante a fincar 
parceria com o maior rea-
lity culinário do país”, avalia 
Renata Lamarco, diretora 
de Marketing da Bloomin’ 
Brands, holding que detém a 
marca Outback Steakhouse 
no Brasil. “Os fãs do ‘Master-
Chef’ e os lovers de Outback 
podem aguardar muitas no-
vidades que surgirão deste 

feat”, finaliza a executiva.
O resultado deste encontro 

entre as marcas será no palco 
do programa que, além de 
descobrir bold chefs e super-
talentos da cozinha, eviden-
ciará a paixão de Outback 
pela gastronomia para os 
telespectadores, que se sur-
preenderão com a rede que 
promete muitas surpresas 
ao longo das duas edições do 
“MasterChef” 2022. 

Criado por Franc Roddam, 
o formato MasterChef é re-
presentado internacionalmente 
pela Banijay. O “MasterChef 
Brasil” é uma produção da En-
demol Shine Brasil para a Band 

Nova temporada do 
“MasterChef Brasil” 
começa na próxima  
terça-feira na Band

e o Discovery Home & Health.             

Sobre o Outback Steakhouse
O Outback Steakhouse 

possui 126 restaurantes no 
Brasil e está presente em 49 
cidades, 16 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal. 
No mundo está em 23 países 
nas Américas, Ásia e Oce-
ania. O primeiro restaurante 
no país foi inaugurado na 
Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro, em 1997. 

Com seus cortes de carne 
especiais e aperitivos icô-
nicos como a Bloomin’ Onion, 
o Outback caiu no gosto do 
brasileiro pela qualidade e 
pelo sabor marcante da sua 
culinária, somados à descon-
tração no atendimento e às 
instalações aconchegantes. 
Inspirado na Austrália, o 
restaurante enfatiza vários 
aspectos da cultura austra-
liana, como esporte, pontos 
turísticos, paisagens icô-
nicas, tradições e lazer. Além 
disso, a marca oferece uma 
experiência única, divertida 
e de altíssimo padrão que, no 
Brasil, ficou conhecida como 
#MomentoOutback. 

A rede Outback Ste-
akhouse pertence ao grupo 
Bloomin’ Brands, que ainda 
conta com as marcas Ab-
braccio e Aussie Grill.



A princípio parece se 
tratar de mais um filme sem 
substância para as gerações 
que não fazem ideia do que 
é “Eduardo e Mônica”. Mas 
se tratando de Renato Russo 
não poderia ser um filme bobo 
sem drama e bastante com-
plexo. Dirigido por René Sam-
paio que tem muito apreço 
pela obra de Renato, ele con-
cebe uma obra bem pé no 
chão acerca do que ouvimos 
na letra da música Eduardo 
e Mônica. 

Lançada em 1986 no 
álbum, Dois, se popularizou 
com sua letra enorme que 
conta a história de um casal 
bem heterogêneo. Crescemos 
ouvindo que os opostos se 
atraem, mas Renato levou ao 
extremo como esses dois são 
diferentes, enquanto Mônica 
é culta e já tem uma car-
reira preestabelecida, Edu-
ardo ainda está nos cursinhos 
preparatórios para vestibular 
e age de forma impulsiva e 
imatura algumas sobre as 
relações. 

A escolha de Alice Braga 
e Gabriel Leone foi a mais 
acertada possível, além de 
ter muita química em cena, 
os dois desenvolvem essas 
diferenças dos personagens 
sem forçar a barra. E Victor 
Lamoglia tem um frescor para 
as cenas que está, o que 
é um respiro para o rela-
cionamento complicado dos 
protagonistas. É um desafio 
construir essa história sem 
cair em várias convenções 
do gênero ou se tornar uma 

caricatura da letra visto que 
o compositor cita traços mar-
cantes que o público busca 
ver em uma adaptação. 

O roteiro une tudo isso da 
melhor forma possível, escrito 
por Matheus Souza, Claudia 
Souto, Michele Frantz, Jés-
sica Cantal e Gabriel Bortoini. 
É ótimo ver que o texto fala 
com os fãs antigos e com 
as novas gerações de forma 
clara e profunda já que esses 
sentimentos são universais 
e as memórias dão o toque 
especial, afinal quem nunca 
teve um relacionamento que 
marcou e que teve como trilha 
sonora Legião Urbana e suas 
letras cabeçudas. 

Óbvio que a banda teve um 
grande papel na cultura po-
pular brasileira, mas também 
é evidente que o Renato Russo 
eleva o nível de suas letras a 
cada álbum, ao mesmo tempo 

que poderia falar de amor 
e agruras sociais, consegue 
tocar em temas existenciais 
e a morte. Os realizadores 
deste filme compreenderam 
que uma produção falando 
desta obra não poderia ser 
um romance água com açúcar 
com dificuldade paupérrima. 
Eles capturaram o drama por 
trás e fizeram disso uma voz 
constante no filme que nos 
revela a cada cena a efeme-
ridade da vida e complexi-
dades de Eduardo e Mônica. 
Adaptar essa história para o 
cinema é algo tão significa-
tivo e necessário visto que a 
memória da Legião está em 
baixa. Reavivar as letras de 
Renato Russo é importante 
para cultura já que as novas 
gerações não tiveram contato 
com essas poesias inspira-
doras que fizeram muito su-
cesso na década de 1980.
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FCMS seleciona artesãos e entidades 
para participação na 22ª Fenearte 

Artesanato

Patrimônio

20ª Semana Nacional de Museus 
será realizada na Capital e interior

Evento será 
realizado no 
Estado de 
Pernambuco no 
mês de julho

Divulgação
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Filipe Gonçalves

“Eduardo e Mônica” e as letras 
atemporais de Renato Russo 

Programação conta 
com palestras e 
mesas-redondas, entre 
outras atividades

Com uma programação va-
riada, acontece a 20ª Semana 
Nacional de Museus de 16 a 
23 de maio. Em Mato Grosso 
do Sul, as atividades museoló-
gicas acontecerão em Campo 
Grande, Alcinópolis, Corumbá 
e Maracaju. O evento integra 
ações previstas pelo Sistema 
Estadual de Museus, gerido 
pela Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul, com vá-
rias ações simultâneas aconte-
cendo pelos museus instalados 
em MS, tanto de forma presen-
cial quanto virtual. 

As ações serão realizadas 
sob coordenação do Sistema 
Estadual de Museus de MS, 
com a participação de vários 
museus e instituições públicas 
e privadas do Estado, entre 
eles, REM/MS (Rede de Edu-
cadores de Museus de Mato 
Grosso do Sul), Arquivo Pú-
blico Estadual de MS, Casa 
da Memória “Sebastião Nairo 
Barcelos”, Casa de Ciência 
e Cultura de Campo Grande, 
Casa Dr. Gabi – Espaço de 
Memória, Museu da História 
da Medicina de Mato Grosso do 
Sul Dr. Fauzi Adri, MIS (Museu 
da Imagem e do Som), Museu 
das Culturas Dom Bosco, 
MuArq (Museu de Arqueologia 
da UFMS), Marco  (Museu de 
Arte Contemporânea), Muhpan 
(Museu de História do Pan-
tanal) e Museu José Antônio 
Pereira. 

A 20ª Semana Nacional de 
Museus traz o tema: O Poder 
dos Museus. É de grande im-
portância reconhecer o poder 
dos museus. Os museus vêm 
se mostrando instituições 
capazes de se reinventar em 
momentos de crise, ao longo 
dos tempos históricos, ao qual 
podemos perceber seu poder de 
auxiliar as sociedades a se re-
conhecerem e transformarem 

as suas realidades. O poder 
dos museus está presente em 
suas ações de pesquisa, preser-
vação, conservação, educação, 
comunicação, ação cultural, 
gestão, inovação tecnológica, 
cumprimento de suas funções 
sociais e criação de repertórios 
para o futuro. Os museus são 
construtores de futuro e por 
isso são poderosos. 

Com essa provocação para 
refletir e criar ações que per-
mitam discutir sobre o poder 
dos museus em uma sociedade 
contemporânea é que o Ibram 
comemora a 20ª Semana Na-
cional de Museus, com a marca 
de 14.358 participações e apro-
ximadamente 43.544 eventos 
realizados em todo o território 
nacional, desde a sua criação 
em 2003. E, diante desses 
desafios, o Ibram e o ICOM 
Brasil convidam as institui-
ções museológicas e culturais 
brasileiras a pensarem, no 
contexto de suas realidades, o 
poder que os museus exercem 
no campo das ideias e de sua 
atuação social. 

O Museu de arte Contem-
porânea (Marco), unidade da 
Fundação de Cultura de MS, 
participará da 20ª Semana 

Nacional de Museus desenvol-
vendo ações educativas entre 
16 e 19 de maio. Acompanhe a 
programação a seguir:

Terça (17) - 14h às 16h 
- Mesa-redonda com partici-
pação de representantes das 
Secretarias Municipal e Esta-
dual de Educação, Coordena-
dora do Marco e arte-educa-
dora do Marco.

Quarta (18) - 13h30 às 15h - 
Visita mediada às salas da 1ª 
Temporada de Exposições de 
2022 do Marco - destinada a 
professores das redes estadual 
e municipal de ensino.

15h às 17h - Oficina expe-
rimental de arte - após visita 
mediada às salas da 1ª Tem-
porada de Exposições de 2022 
do Marco - destinada a pro-
fessores das redes estadual e 
municipal de ensino. 

Quinta (19) - 19h às 21h 
OUTROS - Exibição de Do-
cumentário do Projeto Acervo 
Vivo - resultado de pesquisa e 
entrevistas com quatro artistas 
visuais que possuem obras tom-
badas como acervo do Marco, 
seguido por troca de experi-
ências. 

Informações pelos telefones 
(67) 3316-9167 e (67) 3316-9139.

e reconhecido conhecimento 
da matéria em exame, no-
meada pelo diretor-presidente 
da Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul, e que 
terá a atribuição de avaliar as 
fotos dos produtos artesanais, 
bem como os dados constantes 
no formulário de inscrição e 
documentos solicitados, de 
acordo com os critérios que 
serão justificados de segundo 
a pontuação atribuída pelos 
membros da Comissão Espe-
cial de Seleção.

No dia 3/6/2022 será divul-
gada no site oficial da Fun-
dação de Cultura do Estado 
de Mato Grosso do Sul a lista 
provisória com os nomes dos 
selecionados, por ordem de 
classificação. Os participantes 
poderão apresentar recurso 
no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados da publicação 
na imprensa oficial.

No dia 15/6/2022 será di-
vulgada a lista definitiva, 
após julgamento dos recursos 
apresentados, contendo os 
nomes dos interessados clas-
sificados, por ordem de pon-
tuação, sendo que aqueles que 
ficarem fora do número de 
vagas oferecidas poderão ser 
chamados caso surjam novas 
vagas, respeitando sempre a 
ordem de classificação. 

Para tirar dúvidas sobre o 
edital, ligar para a Gerência 
de Desenvolvimento de Ati-
vidades Artesanais da Fun-
dação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul: (67) 3316-9107.

Será destinado um 
espaço coletivo de 36m² 
durante o evento para 
Mato Grosso do Sul

Marcelo Rezende

A FCMS (Fundação de Cul-
tura de Mato Grosso do Sul) 
está selecionando artesãos e 
entidades representativas do 
artesanato interessados em 
participar da 22ª Feira Na-
cional de Negócios do Artesa-
nato – Fenearte. A feira será 
realizada de 6 a 17 de julho de 
2022 no pavilhão do Centro de 
Convenções de Pernambuco, 
Olinda-PE.

Será destinado um espaço 
coletivo de 36m² durante o 
evento para divulgação e co-
mercialização de produtos ar-
tesanais de Mato Grosso do Sul.

Os selecionados deverão 
arcar com as próprias des-
pesas de passagens, traslados, 
hospedagem e alimentação du-
rante todo o evento. Ficará sob 
a responsabilidade da FCMS 
transportar as peças de arte-
sanato de Campo Grande/MS 
a Olinda/PE e de Olinda/PE  a 
Campo Grande/MS desde que 
devidamente acondicionadas.

Estão sendo disponibili-
zadas 6 (seis) vagas, sendo: 

2 (duas) para artesãos indivi-
duais ou MEI; 4 (quatro) para 
entidades representativas do 
artesanato (pessoa jurídica 
de direito privado sem fins 
lucrativos).

Poderão participar da se-
leção artesãos que estejam ca-
dastrados no Sicab (Sistema 
de Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro), com 
Carteira Nacional dentro do 
prazo de validade e tenham 
disponibilidade e condições 
físicas para viajar e realizar 
a comercialização dos seus 
produtos durante o evento. 
E também entidades repre-
sentativas (pessoa jurídica 
de direito privado sem fins 
lucrativos) que sejam legal-

mente constituídas e estejam 
cadastradas no Sistema de 
Informações Cadastrais do 
Artesanato Brasileiro. 

A gerente de Desenvolvi-
mento de Atividades Arte-
sanais da Fundação de Cul-
tura de Mato Grosso do Sul, 
Katienka Klain, explica que, 
após dois anos de pandemia, 
o retorno das feiras nacionais 
é uma das mais importantes 
políticas públicas na área do 
artesanato, é onde os arte-
sãos são vistos pelo Brasil e 
pelo mundo, tendo uma opor-
tunidade de comercialização 
e para uma criação de rede 
de negócios. “A Fenearte é 
considerada a feira nacional 
mais importante do ano, a 

maior feira do artesanato da 
América Latina que acontece 
anualmente em julho e que 
o ano passado em razão da 
pandemia aconteceu em de-
zembro, os artesãos já pro-
duzem na expectativa da Fe-
nearte, aguardamos muitas 
inscrições este ano, em razão 
desse retorno da economia.”

As inscrições serão reali-
zadas no período de 15 dias, 
pelos Correios, via Sedex, com 
aviso de recebimento (A.R.). 
Devem conter a ficha de ins-
crição e os documentos exi-
gidos em envelope individual 
lacrado, e externamente iden-
tificado com as especificações 
abaixo, sob pena de desclassi-
ficação:

Remetente: Nome completo 
do interessado

Endereço:
Destinatário: Fundação de 

Cultura de Mato Grosso do Sul
22ª Feira Nacional de Ne-

gócios do Artesanato – FE-
NEARTE

AV: Fernando Corrêa da 
Costa, 559, Centro,

CEP: 79002-820, Campo 
Grande-MS.

Seleção
A seleção será realizada 

por uma Comissão Especial 
de Seleção, formada por 3 
ou mais integrantes titulares, 
sempre em número ímpar, po-
dendo ser servidores públicos 
ou não, de reputação ilibada 



Caio Vegatti e Mharessa, os protagonistas de “Todas 
as Garotas em Mim”, série jovem que estreia em junho na 
Record, posam em Gramado (RS), uma das locações da 
produção. Na trama, ele é o surfista Gustavo, namorado 
de Mirela, personagem da atriz. Os dois formam um 
casal perfeito aos olhos dos amigos e dos seguidores nas 
redes sociais. “A história se passa em dois ambientes, o 
contemporâneo e o bíblico. Temos que lidar muito com nossa 
versatilidade para entender os valores dos personagens 
de época”, diz Caio. “É a primeira vez que faço uma 
protagonista em dez anos de carreira”, destaca Mharessa.

Os atores Caio Vegatti e Mharessa 
são os protagonistas da série 
jovem ‘Todas as Garotas em Mim’
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Fotos: Divulgação

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 13/05

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

Logo pela manhã, a Casa 8 recebe a Lua, que te oferece 
uma chance para finalizar uma situação que vem te 
tirando o sono. Você estará mais focada em deixar para 
trás tudo e todos que você não vê mais como prioridade. 
O sábado pede também um momento para relaxar 
e movimentar o corpo, o que uma caminhada pode 
resolver muito bem. 

O sábado começa com uma certa agitação e você vai 
preferir buscar algo para fazer para colocar essa energia 
para correr. Conte com amigos para um passeio ao ar 
livre, que além de ajudar a manter a forma, vai contribuir 
bastante com a saúde mental. Durante todo o dia, prefira 
ficar perto de quem você se identifica. Nos assuntos do 
coração, uma paquera pode ficar apenas pela internet.

Hoje é um dia que você estará mais cansada que o 
normal e pode querer afastar os problemas da rotina 
fazendo atividades que te reconectem. Sua cabeça anda 
nas nuvens e o melhor que você pode fazer hoje é dar 
um tempo para suas emoções. Em casa, o clima está em 
ordem e com os amigos, você vai preferir estar perto de 
quem te entende bem. 

Hoje não é dia de pensar em trabalho, a menos que 
você esteja na ativa. Mas, caso não, tire o sábado para 
promover momentos alegres e leves com as pessoas 
que você gosta. Evite as cobranças dos familiares com 
educação. O dia pede também uma mudança no visual, 
mas antes de ir adiante, tenha certeza do que deseja 
fazer para não se arrepender depois. 

Sabadão chegou e com ele aquela energia extra para 
colocar o corpo em movimento. Por mais que a preguiça 
ronde, seja mais forte e leve a sério suas questões de 
saúde. Alguém da família pode precisar de você, mas não 
trate isso como sendo um peso. No lance a dois, tanto na 
paquera, quanto no relacionamento, o clima de mistério 
estará no ar e as coisas só vão acontecer se você quiser.

Uma novidade que você estava esperando há um tempo 
pode deixar seu sábado mais animado. Contudo, se isso 
estiver ligado com seu trabalho, priorize seu momento de 
descanso, se você puder. Dia propício para receber os 
amigos e fazerem alguma coisa juntos, sua sociabilidade, 
apesar de tímida, estará afinada com o passar do dia. 
Evite exagerar na bebida e comida!

Para hoje, não deixe que as preocupações com 
dinheiro estraguem seu descanso. Espera a semana 
começar para voltar a pensar no assunto. A saúde 
entra em foco e atividades mais pacatas podem 
ser boas opções para você se exercitar. Os amigos 
aparecem no final do dia querendo agitação, mas 
você deve preferir fazer algo mais quieto. 

A Lua amanhece em seu signo e o sábado começa um 
pouco mais devagar, mas que ganha certo movimento com 
o passar das horas. Você vai preferir fazer algo para curtir 
com os mais próximos do que muita agitação por aí. Com 
a família, você vai evitar falar muito o que pensa para não 
gerar atritos desnecessários. No romance, a saudade de 
alguém especial fará com que uma aproximação aconteça.

A Lua na Casa 12 te deixa um pouco mais quieto 
que o normal e esse sentimento deve ser levado em 
consideração na hora de aceitar os convites hoje da 
galera. Não faça nada que não sentir vontade, tudo bem? 
A família pede um pouco mais de atenção também 
e o sábado pode estender até mais tarde com esses 
momentos entre vocês. 

O dia começa a passos de tartaruga por aí, mas sua 
vontade de criar movimento pode fazer com que termine 
o dia bem diferente de como começou. A Lua na Casa 11 
faz você dividir seu dia com quem você realmente confia 
e queira dividir os bons momentos. Grandes agitações 
passam longe. A saúde está Ok, mas devido a semana 
agitada, você pode preferir fazer algo para relaxar.

O sábado chega tímido, mas ganha força com atividades 
que façam você mergulhar em conhecimento. Colocar a 
leitura em dia ou fazer um curso que há bastante tempo 
você queria pode fazer um bem danado. Ta valendo 
também pegar o carro ou ônibus e fazer uns passeios ao 
redor da sua cidade – seu grupo de amigos vai topar e 
será uma diversão garantida. 

A Lua na Casa 9 traz para esse sábado uma vontade 
grande de ampliar seus conhecimentos e estudos e muito 
provavelmente você deve focar nisso durante todo o dia. 
Esse movimento pode te colocar em contato com pessoas 
de fora e você se anima em explorar cada vez mais esse 
seu lado. A conexão com suas emoções pode te ajudar a 
entender cada vez mais os rumos da sua vida.

Telinha

Novelas Novelas Novelas Novelas 
Pantanal
Globo 20h30

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Além da Ilusão
Globo 17h30

Ingrid reconhece a roupa de Paula em Odete. 
Flávia estranha que Paula saiba o nome de seu 
pai. Tina é hostil com Neném. Guilherme e Ti-
grão impedem Nedda de atacar Celina. Tina se 
encontra com Roni, e Cora fica irritada. Daniel 
questiona Guilherme sobre seu encontro com a 
Morte. Paula oferece dinheiro para Odete. Flávia 
estranha a relação entre Paula e Odete. Tina 
confronta Neném. Juca reconhece Paula. Rose 
passa no teste da redação de TV. Tina chega 
para o jogo e questiona Neném sobre a escolha 
da jogadora. Juca pergunta se Paula é Eliete. 

Rafael garante a Iolanda que jamais deixará 
de amar Isadora. Enrico convence Emília a dar 
golpes com fichas falsas do cassino. Lorenzo volta 
atrás e disfarça sua confissão sobre Bento, mas 
Giovanna desconfia. Rafael pede que Iolanda 
deixe a cidade com Toninho. Isadora chora nos 
braços de Heloísa. Filipa aconselha Silvana sobre 
seu amor por Bento. Constantino sofre com dores 
na coluna. Matias tenta se aproximar de Isadora, 
mas acaba tendo um novo surto. Inês apresenta 
Nelsinho a Isadora. Joaquim e Davi sentem ci-
úmes ao ver Isadora com Nelsinho.

Trindade diz a José Leôncio que o Velho do 
Rio poder ser Joventino. José Leôncio conta 
para Tibério a história que viveu com Generosa. 
O Velho do Rio observa José Leôncio. Nayara 
posta uma mensagem sincera em seu perfil, 
que repercute na rede social. Juma avisa a Jove 
que ele está livre para ir embora. Filó diz a José 
Leôncio que o fazendeiro deveria agradecer por 
ter dois filhos que não brigam por herança. O 
Velho do Rio chama Jove de neto. Jove deixa 
Juma, José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos 
ao aparecer galopando sobre um cavalo.

Tadeu transa com Guta, em ‘Pantanal’, 
mas ela não quer nada sério com o peão: 
‘Serão cenas tórridas’, diz José Loreto

Em “Pantanal”, Tadeu 
(José Loreto) vai acreditar 
que finalmente conquistou 
Guta (Julia Dalavia). Nos 
capítulos da próxima semana, 
o peão defenderá a jovem 
ao flagrar Tenório (Murilo 
Benício) destratando a 
própria filha. O herdeiro 
de José Leôncio (Marcos 
Palmeira) aproveita a 
oportunidade para se 
declarar e acaba transando 
com a moça. Mais tarde, ela 
dirá a Tadeu que não está 

Azarado no ‘BBB 22’, Eliezer 
celebra camarim personalizado 
em evento com seus fãs

O ex-BBB Eliezer promoveu um encontro com os seus 
fãs no Shopping Nova América, na zona norte do Rio. 
Assim que chegou, ele se surpreendeu com a recepção no 
local e com o seu camarim, cheio de comidas e quitutes, 
no melhor estilo do Cinema do Líder. “Eu descobri que 
tenho camarim, e ele tem comida. Tem as coisas que eu 
gosto. Tem brigadeiro, tem esse bolo de cenoura, empadão de frango, sanduíches de 
ovos com bacon, aquele do ‘BBB’, da única vez que eu fui lá no mercado, lembra? Tá 
aqui ó”, vibrou ele, em post nas redes sociais, em que agradeceu o buffet Nathaliane 
Festas. No “BBB 22”, Eli chamou atenção pela sua fama de azarado nas provas, 
em uma delas ele conseguiu acertar o número 0 seguidas vezes na roleta, além 
das semanas seguidas em que ficou na xepa e teve que controlar a alimentação. 
O designer batizou o encontro de “Pig day” (Dia do porco), em referência ao som 
inusitado que faz quando dá sua risada.

preparada para ficar com ele, mas o caso dos dois ainda vai render. “O que os une 
é algo mais caliente, o fogo que eles têm. Serão muitas cenas tórridas, uns agarrões 
interessantes”, adianta Loreto, que peitará Zé Leôncio: “Vai ser um embate 
respeitoso. Os pais dele e de Guta não aprovam o romance dos dois. O Tadeu ainda 
vai acabar saindo de casa por causa disso”, diz.
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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 

 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 

 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  

 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 

 GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA) 

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

 STO AMARO  
 L446 – R Betânia, 271 – 
120,71m² - sala, suite, 
2Quartos, BH, coz, AS, va-
randa, garagem LORIDANI 
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, varan-
da,  gar, quintal 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 

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

 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  

 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 

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

 CENTRO (PRÓX 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 

 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 

 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 

 ALUGUEL DE SALÃO EM 
SIDROLÂNDIA 

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

 SINAI IMOBILIÁRIA - 
CRECI 0675-J - VENDE  
 Apto tipo duplex ( Térreo e 
superior) Residencial Nova 
Inglaterra - Bairro Tira-
dentes R$ 320.000,00 , 1 
suíte, 3 q, sala , cozinha, 
2 banheiros , 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 DONA NETA – 
CENTRO 

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

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

 VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

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

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  

 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  

 VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30 

 Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. 
Junior 

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

 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 

 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  

 VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA 

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

 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  

 SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS 

 Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131  

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

 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 

 SANTO AMARO - 2 
CASAS 

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

 SANTO AMARO 
 Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E Dois Quartos, Ba-
nheiro Social, Cozinha, Área 
De Serviço, Quintal E Amplo 
Estacionamento Para Car-
ros. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131  

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

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

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

 TERRENO 
 Área comercial e/ou resi-
dencial, de 1.500 metros 
quadrados na rua Amazo-
nas, próxima à rua 13 de 
Maio. Valor de venda R$ 
1.500.000,00 - ADRIANA 
GOMES - CRECI 2722. 
99891-0600 - 3045-9152  

 TERRENO ALPHAVIL-
LE IV 

 Excelente terreno, locali-
zado próximo a entrada do 
condomínio, frente para 
nascente, com 388,51 
metros quadrados. valor 
de venda R$ 490.000,00 
-ADRIANA GOMES - CRECI 
2722. 99891-0600 - 3045-
9152 

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

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

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

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

 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 

 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 

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

 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 

 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  

 VOYAGE 1.6 TREND 1.6 
G7 ANO 2016/2017 

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

 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 

 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  

 SAVIERO CE 1.6  
 Saviero CE 1.6 ano 2012 
preta C.O.M Veiculos-Av.
Bandeirantes,2796- Telefo-
ne (67) 99981-8686 

 HC VEICULOS 
 Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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 
 Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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 
 Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305. 
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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 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
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 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. 

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

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

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- 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

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

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

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

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 

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 
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 

MARQUES SOLUÇÕES 
VIGIA & LIMPEZA

Prestamos serviços: vigia 
de condomínio, condomí-
nio portaria, jardinagem, 
zelador, limpeza pós obras, 
pinturas e brigada de incên-
dio. Nosso lema Seriedade, 
compromisso, respeito e 
ética. Para mais informa-
ções Ligação e WhatsApp 
(67) 99133-4008

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE ELETRODOMÉS-

TICOS
Trabalhamos com assis-
tência técnica em Lavado-
ras, centrífuga de roupas, 
fogões, forno elétrico, mi-
cro-ondas, panela elétrica, 
ventilador, liquidificador e 
ferro de passar, 21 anos no 
Ramo. Ligação e WhatsApp 
(67) 99331-7593 Pedro 

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

MS PINTURAS OS 
GLADIADORES

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

REI DO VAZAMENTO
Reparo em válvulas hidras, 
Infiltrações de tetos e pa-
redes, Limpeza de caixas 
d’águas e cisternas, De-
sentupimentos de tanques, 
ralos e pias. Localização de 
vazamento com GEOFONE! 
Solicite um orçamento: 
Renato (67) 99140-1578 
WhatsApp. 

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).

CONSTRUÇÕES GOES
Trabalhamos com cons-
truções de barracões, es-
truturas metálicas, decks, 
cochos, cerca elétrica, 
cerca convencional, tudo 
em eucalipto em geral. Para 
mais informações entre em 
contato  Ligação e WhatsA-
pp (67) 99664-2287/ (67) 
99960-9127  

MARCENARIA BIANCA
Grande promoção do mês 
das Mães, casa completa 
em mdf duas cores o me-
tro R$ 800,00. Ligue ou 
nos chame no WhatsApp 
para fazer seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99215-8773 Ramão 

SAMPATT CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeiras, con-
dutores, manutenção e 
limpezas. Fazemos orça-
mento sem compromisso. 
Atendemos toda Cidade 
de Campo Grande/ MS, 
falar com Otiniel . Ligação 
e WhatsApp (67) 99257-
6618/ (67) 99323-3858 

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

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

ALVES FILME`S
Serviços especializados em 
aplicações de películas de 
proteção em automóveis 
e na área de arquitetura, 
películas profissionais de 
alta performance com até 
94% de retenção de calor. 
Atendimento a domicílio 
Ligação e WhatsApp (67) 
99204-6436 Thiago 

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 

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

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

EDIVALDO REFRIGE-
RAÇÃO

Trabalhamos com manu-
tenção de fogões, geladei-
ra, máquina de lavar roupas 
e ar-condicionado.  Rua: 
Mocho, 71 Bairro: Recan-
to dos Pássaros Serviço 
de qualidade e Confiança. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99285-8973/ 3391-4743/ 
(67) 99902-1191 

ALUIZIO CONSTRUTOR
Trabalhamos com pinturas, 
reformas, assentamento de 
pisos e serviços em geral. 
Construímos casas da 
fundação ao acabamento, 
e também calçadas, co-
berturas e muros. Faça o 
seu orçamento: WhatsApp: 
(67)99816-7543 

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

FEBE TARÓLOGA 
Atendimento de tarô e ba-
ralho cigano . (67) 99329-
8601

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 


