
Loterias
Resultados na página B2

Plano é oferecer aos alunos reforço escolar; ACP diz que sem contratar irá sobrecarregar os docentes

5º tempo na rede municipal é 
aprovado por pais e professores

O reforço escolar na 
Reme (Rede Municipal de 
Ensino) já é uma reali-
dade em Campo Grande. 
A Semed (Secretaria Mu-
nicipal de Educação) es-
pera a avaliação escolar 
para traçar um planeja-
mento e, se necessário, 

realizar a contratação 
de novos professores 
que ficarão responsáveis 
pelo reforço. A equipe de 
O Estado acompanhou, 
ontem (16), a saída dos 
alunos da Escola Muni-
cipal Nicolau Fragelli, no 
bairro São Francisco, e 

conversou com os pais 
sobre a necessidade do 
reforço escolar. Para 
eles, a ajuda é mais que 
necessária neste período 
de retomada após os anos 
de pandemia, que preju-
dicaram muito o apren-
dizado dos alunos com 

o ensino remoto e a dis-
tância. Em contrapartida, 
o presidente da ACP-MS 
(Sindicato Campo-Gran-
dense dos Profissionais 
da Educação Pública), 
Lucílio Nobre, mesmo 
acreditando que a ini-
ciativa seja necessária, 

defende a contratação de 
novos professores para o 
reforço escolar, uma vez 
que, sem eles, irá sobre-
carregar os professores 
que já estão lecionando 
em sala de aula e com 
todos os desafios que en-
volvem o ensino. Página A7
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Embalado, 
Timão pega o 

Boca Juniors na 
Bombonera

ESPORTES COLUNA
Fotos: Arquivo pessoal

ATHAYDE DANTE LIZANDRA

Estreia nesta 
terça, no 
caderno Artes 
& Lazer, a coluna 
Poesias, crônicas, contos e 
reflexões, com Athayde Nery. 
O advogado e poeta traz a 
crônica ‘A inundação’ no seu 
debute. Página C3

O colunista 
cita a pré-
campanha com 
a polarização e a 
possibilidade de aparecer 
um nome que possa 
mudar a situação. Lembra 
ainda sobre a disputa ao 
governo de MS. Página A3

Vamos 
tratar de 
um assunto 
que sempre me 
questionam: “Enviei a 
declaração e vi que 
tem algo pendente; 
tem como corrigir?”. A 
resposta é sim. Página B1

Coluna nova Campanhas Retifi cação

Página B3

Agropecuária 
de MS chega a 
R$ 76,3 bilhões

Banda campo-
grandense vai se 

apresentar no 
Rock in Rio

Capital investiga 
primeira morte por 

hepatite ‘misteriosa’

O VBP (Valor Bruto 
de Produção) de Mato 

Grosso do Sul ficou esti-
mado em R$ 76,3 bilhões 

no ano. Com o resul-
tado, o Estado ocupa a 
7ª posição no ranking 
nacional de renda na 

agropecuária. Os dados 
foram divulgados pelo 
Ministério da Agricul-

tura e Pecuária.
O montante previsto no 

ano ficou abaixo do divul-
gado em fevereiro, que foi 

de R$ 79,9 bilhões.
O principal responsável 

pela renda é a lavoura, 
com 72% do montante. O 
percentual é equivalente 

a R$ 54,6 bilhões.
Na pecuária, o Valor 

da Produção deve ficar 
em R$ 21,7 bilhões com 

destaque para a produção 
de bovinos, com R$ 16,4 

bilhões estimados.
Já as culturas de soja 

e milho detêm 82% do 
Valor Bruto de Produção, 

da lavoura. O Valor da 
soja reduziu-se 19,60%, 
ao passo que o do milho 

aumentou 70,11%. 
Em relação ao mês de 

março, a soja reduziu 
0,80%, o milho reduziu 

3,04% e a lavoura reduziu 
1,21%. Página B1

A banda campo-gran-
dense Nirvana Mindfuck 

se prepara enquanto faz a 
contagem regressiva para 
participar do Rock in Rio 
2022, no mês de setembro, 
onde toca no palco Super-
nova. O grupo formado em 

2009 ostenta o título de 
melhor cover do Nirvana da 
América Latina, o que fez 
com que o trio fosse convi-
dado para o maior festival 
de música do país. Página C1

A Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) in-

formou ontem (16) que já 
investiga a possibilidade 
de a hepatite“misteriosa” 
ter provocado a primeira 
morte em Campo Grande, 
de uma criança de 1 ano, 

que residia em Dourados e 
se internou na Capital.  

A secretaria apontou 
que já estão sendo anali-

sadas quatro amostras em 
MS, sendo dois pacientes 
da Capital, um residente 
em Dourados e outro de 

Ponta Porã. Página A8

A cada 7 pré-candidatos a 
governo há apenas uma mulher

Criança está entubada por picada de escorpião
Mato Grosso do Sul registrou 
mais uma vítima de picada 

de escorpião. Um menino de 
9 anos, morador da cidade de 
Três Lagoas, foi picado pelo 

escorpião Tityus serrulatus, 
popularmente conhecido como 
escorpião-amarelo gigante, que 

é o escorpião mais venenoso 
do mundo. O caso aconteceu no 
último domingo (15) e a criança 
segue internada na Unidade de 
Terapia Intensiva do Hospital 
Regional de Campo Grande. 
O jornal O Estado conversou 
com o médico Sandro Benites, 

do Civitox (Centro Integrado 
de Vigilância Toxicológica), da 
Secretaria de Estado de Saúde, 

que informou que o menino 
chegou a sofrer duas paradas 

cardíacas e foi transferido para 
o Hospital Regional da Capital 

já entubado. Página A8

Valentin Manieri

ARTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande     8°   16°
Dourados       6°   16°
Corumbá                  12°             21°
Maracaju                  6°            17°
Ponta Porã                5°            14°
Três Lagoas              10°           19°
Mundo Novo              7°   17°

Sol o dia todo sem nuvens 
no céu. Noite de tempo 
aberto ainda sem nuvens.

Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2

Homologada licitação 
para implementar 

infovia digital
A licitação do Projeto 

PPP (Parceria Público-Pri-
vada) Infovia Digital foi 
homologada ontem (16).
O Consórcio Sonda In-

fovia Digital, vencedor da 
licitação, investiu R$ 887 
milhões em Mato Grosso 

do Sul.
Serão disponibilizados 

serviços de transmissão 
de dados de alta capa-

cidade e velocidade, por 
meio de uma rede de fibra 
óptica para o atendimento 
de unidades administra-
tivas do Governo do Es-

tado. Página B2

Com ao menos 161 
nomes que se lançaram 

como pré-candidatos nas 
eleições majoritárias 

ao governo dos estados 
brasileiros, apenas uma 
mulher aparece a cada 
sete concorrentes. Um 

exemplo é Mato Grosso do 
Sul, que tem a deputada 
federal Rose Modesto na 
disputa pelo União Brasil 

– a última vez que uma 
mulher concorreu a esse 
cargo no Estado foi em 
2002. Para Flávia Biroli, 

professora do Instituto de 
Ciência Política da UnB, 

uma hipótese que pode 
ajudar a explicar a baixa 
representatividade femi-
nina que se desenha para 
2022 é, justamente, a atu-
ação dos partidos políticos 
e de seus dirigentes. Pelo 

cenário das pré-candi-
daturas desenhado até o 
momento em todo o país, 

a expectativa é de que 
só 14 das 27 unidades da 

Federação terão mulheres 
como candidatas a gover-
nadoras. Mas são poucas 
que serão uma prioridade 
de seus partidos em nível 

nacional. Página A4



Implementar uma gestão tributária asser-
tiva é um dos maiores desafios de todo 
empreendedor. Isto porque a legislação 

tributária é vasta e complexa, além da carga 
tributária ser excessiva.

O Brasil é um dos países com maior arre-
cadação tributária mundial. Mesmo em meio 
à crise pandêmica, cerca de R$ 1.685 trilhão 
foram arrecadados em 2021 – quantia recorde 
notada pela Receita Federal.

Felizmente, importantes avanços tecnoló-
gicos estão ajudando na tomada de decisões 
em várias áreas empresariais, contribuindo 
para um gerenciamento eficaz tanto dos tri-
butos quanto das finanças.

Cerca de 40% das companhias nacionais 
já adotam a Inteligência Artificial em algum 
processo de seu negócio, de acordo com um 
levantamento encomendado pela IBM e reali-
zado pela Morning Consult.

É inegável que a inteligência artificial 
empregada nos processos industriais pode 
aumentar em muito a produtividade, contri-
buindo com maior conhecimento da força de 
trabalho, segundo um estudo feito pela IDC – 
ideia que, certamente, é aplicada ao controle 

de fluxo de caixa.
Com a IA aplicada à gestão tributária, os 

responsáveis por tomar as decisões estraté-
gicas do negócio conseguem visualizar, em 
planilhas interativas, os dados gerenciais de 
passivos e ativos tributários, além de obter 
diversos cenários de pagamento, gerados 
automaticamente com base no histórico de al-
terações legislativas, sobretudo na concessão 
de parcelamentos especiais.

O uso de tecnologia na gestão tributária 
organizacional, permite a automação do pro-
cesso de auditoria detalhada de todo o passivo 
tributário, visando buscar débitos alcançados 
pela decadência, prescrição, mapeamento 
de duplicidade de cobranças, vícios nos dé-
bitos tributários relacionados à ilegalidade 
ou inconstitucionalidade de cada caso, com 
base na análise de dados amplos de acórdãos 
proferidos pelos tribunais judiciais e admi-
nistrativos.

Uma vez processadas essas informações, 
é possível a elaboração de um relatório ge-
rencial, contemplando vários cenários de 
equalização de dívidas, por meio de parcela-
mentos, transações, garantias, recuperação 

de créditos para compensação, etc.
A compilação e análise de dados, transfor-

mando-os em informações estratégicas é uma 
poderosa arma da gestão tributária, viabili-
zando a modulação financeira da companhia 
para que arque com seus passivos.

Vale lembrar que o Fisco, sobretudo no 
âmbito federal, vem utilizando cada vez mais 
instrumentos tecnológicos e as mais avan-
çadas técnicas de BI (Business Intelligence) 
na cobrança da dívida ativa. A Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, há algum tempo, 
se utiliza do sistema “PGFN Analytics”, por 
meio do qual são apresentadas informações 
relevantes, de forma gráfica, para a tomada 
de decisão dos procuradores, desde indícios 
de redução da atividade econômica, dila-
pidação patrimonial, saída fraudulenta de 
sócios, fraude à execução fiscal e sucessão 
empresarial.

O uso cada vez mais frequente de tecnologia 
pelo Fisco impõe ao contribuinte a necessidade 
de se apoiar em ferramentas igualmente tecno-
lógicas para gerir suas demandas tributárias 
de maneira eficiente.

A inteligência humana e artificial precisam 
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Editorial

Como a inteligência artificial está 
transformando a gestão tributária?

Golpe, contragolpe, autogolpe, revolução

Angelo Ambrizzi

Landes Pereira

Nos últimos cem anos o Brasil passou 
por muitas instabilidades institu-
cionais e tentativas de golpes e 

insurreições. A cada momento os políticos 
e os historiadores de plantão deram nomes 
diversos para esses eventos: revolução, 
revolta, rebelião, subversão, sublevação, 
golpe, contragolpe, contrarrevolução, auto-
golpe, mudanças radicais e outros tantos. 
Mas o sentido, em essência, era o mesmo: 
tomada do poder de forma violenta contra-
riando todos os princípios democráticos.

Quando um grupo político (fardado ou 
não) renega as vias institucionais vigentes 
e tenta chegar ao poder apelando para 
métodos de coação, coerção, chantagem, 
pressão ou violência armada há uma ten-
tativa de “golpe de Estado”. O golpe poderá 
ou não se concretizar, dependendo da re-
ação da sociedade organizada. O Brasil é 
rico em exemplos, alguns bem sucedidos e 
outros não. Na década de 1920 aconteceram 
várias revoltas, incluindo o Movimento 
Tenentista e a Coluna Prestes.

A década de 1930 começou com uma 
Revolução e a deposição do presidente da 
República. Depois vieram a Revolução de 
32, a Intentona Comunista, o Movimento 
Integralista e o autogolpe de 1937 com a 
implantação do Estado Novo. No entremeio 
aconteceram rebeliões e sublevações me-
nores. Em 1945 as Forças Armadas defe-

nestraram Getúlio Vargas, que elegeu seu 
sucessor e se elegeu senador da República 
– foi uma sucessão de golpes e contra-
golpes; um grande “fogo amigo”.

A década de 1950 caracterizou-se pelas 
tentativas de golpes não consolidadas de-
vido à falta de unidade das forças golpistas. 
Em 1954 o golpe foi debelado pelo suicídio 
de Getúlio; no ano seguinte a espada do 
general Lott garantiu a posse de Juscelino. 
JK foi um exímio para-raios contra as ten-
tativas de golpes e sublevações armadas, 
entregando o poder a seu sucessor eleito 
pelo povo.

Jânio Quadros, em 1961, tentou um 
autogolpe e fracassou. Os militares, ato 
contínuo, também tentaram mas foram 
barrados por Leonel Brizola, governador do 
Rio Grande do Sul, e pelo general Machado 
Lopes, comandante do III Exército. Entre-
tanto, em 1964, o golpe se concretizou com 
a derrubada do presidente João Goulart e 
a tomada do poder pelos generais. Mais 
tarde houve um golpe dentro do golpe, bem 
relatado pelo jornalista Elio Gaspari.

Os militares dizem que em 1964 houve 
uma contrarrevolução porque os comu-
nistas pretendiam aplicar um autogolpe 
perpetuando Jango no poder. O golpe 
que derrubou Dilma Rousseff, dizem os 
políticos liderados por Michel Temer, não 
foi golpe porque aconteceu sob o jugo da 

lei, no contexto do Congresso Nacional 
onde se homenageou o Coronel Brilhante 
Ustra, reconhecido torturador dos tempos 
da ditadura.

Agora observa-se uma clara tentativa 
de golpe, um autogolpe porque coman-
dado pelo presidente da República com o 
apoio dos militares da reserva que ocupam 
cargos no governo federal, além das milí-
cias fortemente armadas. O Congresso Na-
cional, na pessoa do presidente da Câmara 
dos Deputados, também apoia.

O agronegócio é favorável, mas o si-
lêncio da classe dominante preocupa os 
golpistas. Entretanto, a jornalista Marilia 
Pereira Jorge diz que “Vai ter golpe. Bol-
sonaro só pensa nisso. As Forças Armadas 
estão ajoelhadas. As instituições não estão 
funcionando. O Legislativo e o Judiciário 
estão acovardados. A oposição ficou presa 
em 2002. A imprensa está falando com as 
paredes. E as paredes estão fazendo dan-
cinhas no TikTok. Nunca haverá o Brasil 
que nos foi prometido. Amanhã pode não 
ter mais amanhã”. O pessimismo é grande, 
mas resta esperanças.

Scott Hamilton, que foi cônsul dos EUA 
no Rio de Janeiro, escreveu um artigo em 
que trata da empreitada golpista de Bolso-
naro (texto avalizado pela Casa Branca), 
onde adverte o Presidente para as consequ-
ências de tentar interromper a democracia. 

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

É advogado especialista em Direito Tributário 
pelo IBET, APET e FGV, com extensão em 

Finanças pela Saint Paul e em Turnaround 
pelo Insper, e Líder da área tributária do 

Marcos Martins Advogados.

Politicamente impossibilitado de 
intervir na Petrobras, o presi-
dente Jair Bolsonaro adotou a 

pressão sobre a estatal como estratégia 
para evitar novos reajustes sobre o 
preço dos combustíveis. No último le-
vantamento da ANP (Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis) apontou a média de R$ 7,08 para o 
litro da gasolina e R$ 6,92 para o diesel 
em Mato Grosso do Sul.

Ao trocar o comando do Ministério 
de Minas Energia, ele falou em “fazer 
a Petrobras entender qual é seu papel” 
e em fazer “mudanças”. Há quem de-
fenda a troca na presidência da estatal, 
pouco mais de um mês após a posse 
de José Mauro Coelho. O presidente 
evitou comentar o assunto, mas não 
descartou novas trocas. Questionado, 
pediu apenas que a pergunta fosse 
endereçada ao novo ministro de Minas 

e Energia, Adolgo Sachsida. “Ele é o 
ministro das Minas e Energia e trata 
disso”, afirmou Bolsonaro. 

A vontade pessoal de Bolsonaro é de 
pôr fim ao modelo de preço de paridade 
de importação adotado pela Petrobras. 
Porém, deixar as digitais do governo 
nessa pauta significa uma intervenção 
direta sobre a política de preços. A 
equipe econômica aponta que a me-
dida poderia afugentar investimentos e 

abalaria o “pilar” da agenda econômica 
liberal defendida desde a campanha de 
2018.

Por esse motivo, Bolsonaro decidiu 
adotar formas indiretas de intervenção. 
Mesmo que o presidente da República 
diga que o agora ex-ministro, almirante 
Bento Albuquerque, deixou a pasta “a 
pedido”, o que se fala no Palácio dos 
Planalto e por aliados é que Bolsonaro 
pediu o cargo.

Pressão sobre a Petrobras

Igor Fuser reforça: “Sem apoio dos EUA, 
os militares não tem como dar golpe no 
Brasil”. E mais, segundo algumas cor-
rentes religiosas, o que está acontecendo 
é uma fase de transição planetária para 
um mundo regenerado onde imperará uma 
aristocracia intelecto-moral superior.

ser cruzadas e caminhar conjuntamente, a fim 
de controlar, com êxito, os passivos e ativos 
tributários das empresas. Apenas assim, será 
possível identificar as melhores soluções de 
pagamentos das dívidas e recuperação de 
créditos.
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POLÍTICA

Partidos definem nessa quarta-feira um possível nome para sair da polarização

Edinho Cassuci, do PDT, já inicia transição 
após vencer eleição suplementar em Angelica

Ministério da Justiça cria rede para coordenar combate à corrupção

Terceira via escolhe nome e 
Simone Tebet diz estar confiante

Medida visa ampliar 
o intercâmbio de 
informações

Edison Cassuci 
Ferreira obteve 
42% dos votos dos 
eleitores de Angélica

Senadora Simone 
Tebet afirma que vai 
disputar mesmo sem 
apoio de João Doria
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Reprodução

Valentin Manieri

Que as eleições deste 
ano serão extremamente 
polarizadas ninguém tem dúvida. A linha divisória que de-
marcará as preferências num ambiente de disputa quase 
selvagem influenciará na concepção dos eleitores quanto a 
posição de seus candidatos estaduais. 

Claro, essa influência será relativa, às vezes mitigada 
pelos acontecimentos locais, valores regionais. Mas a força 
catalisadora do quadro nacional terá incidência no compor-
tamento dos candidatos, nos seus discursos, na forma de se 
apresentar ao público, nas mídias etc. 

Ainda não cravo que Lula e Bolsonaro dividirão o jogo 
até outubro. Se surgirá das cinzas uma “terceira via” (nome 
inadequado) ainda é um espaço em aberto. O que sei, por ex-
periência no acompanhamento de eleições desde 1989, é que 
o improvável acontece. Um avião cai, surge uma candidatura 
inesperada, aparece uma facada...

Os franceses dizem que o dia eleitoral tem o tempo da eter-
nidade. O que se dirá de 5 meses. Os fluxos e contrafluxos de 
uma campanha transformam preferências muitas vezes con-
solidadas em indecisões e alterações conceituais em relação 
a qualquer dos candidatos que aí estão. A história ensina. 

Sabemos que pesquisas no volume que vêm sendo divul-
gadas tem o poder de presentificar a realidade eleitoral. O 
tempo futuro deixa de existir. Mas a estatística não é um 
elemento mágico. Os números podem inclusive redirecionar 
tendências, mesmo porque eles, na maior parte das vezes, 
sofrem impacto dos fatos e falas dos candidatos. 

A pergunta que sempre faço é se nos próximos meses, 
conforme as campanhas evoluem, os debates, a propaganda 
televisiva, a movimentação das militâncias e de cabos elei-
torais mudará o rumo das escolhas. 

Uma coisa é certa: quem tem a caneta nas mãos – como 
são os casos de Bolsonaro, no plano nacional, e de Eduardo 
Riedel e Marquinhos Trad, no estadual (apesar dos dois 
usarem canetas terceirizadas) tem uma vantagem natural 
conforme o tempo passa. Mas o imponderável pode gerar 
boa sorte a Puccinelli, Rose Modesto, Capitão Contar etc. 
Quem viver, verá. 

Tenho acompanhado o comentarismo sobre as eleições e 
verifico as dificuldades de se desenhar um cenário mais ou 
menos assertivo sobre o que vem pela frente. Por enquanto, 
todo mundo está chutando. Mas chegará a hora em que as 
especulações e fake news gerarão mais dúvidas do que cer-
tezas, mesmo porque as pulsações das ruas indicarão qual 
caminho o eleitor está decidido a percorrer.

A impressão prevalecente da eleição presidencial é de que 
a economia vai influir com muito peso na escolha do eleitor. O 
governo Bolsonaro está indo mal, toldado pela insensatez de 
suas próprias decisões e por um cenário econômico interna-
cional cada vez mais complicado. Conseguirá mudar a pauta 
(como vem tentando) e criar um drama emocional que leve a 
massa noutra direção? Reparem: Lula tem evitado mostrar 
seu programa econômico. É um erro.

Na eleição estadual, está cada vez mais claro que o conti-
nuísmo prevalecerá. Digo continuísmo de modelo, de lógica 
de gestão, focado em obras de infraestrutura e integração 
microrregional. Não é hora do chamado “candidato da mu-
dança”, mesmo porque não há demandas expressivas nesse 
sentido. 

Talvez seja o momento do candidato da estabilidade, do 
previsível, que dê seguimento ao tucanato. O eleitor de Mato 
Grosso do Sul (principalmente o de Campo Grande) sabe o 
custo de escolher gente maluca para administrar seu destino. 

“Milícia Política” – Na semana passada intensificaram-se 
as denúncias na prefeitura de Campo Grande de que servi-
dores estavam sendo coagidos a adesivarem seus veículos 
e obrigados a seguir cotas de curtições em postagens nas 
redes sociais. A prefeita Adriane Lopes não tomou atitudes 
contra essa prática da República Velha, consentindo que 
a formalização de cabrestos eleitorais prevaleça em pleno 
século XXI. Deve rever seus conceitos. 

Simone Tebet – Num Brasil diferente a candidatura à 
presidência da Senadora Simone Tebet seria uma benfazeja 
novidade. Percebe-se, contudo, pelas dificuldades interpostas, 
que não é o momento. No plano nacional, ela vem sendo 
corroída pela turma de Renan Calheiros. Na esfera estadual, 
seu ex-padrinho André Puccinelli parece que está dando a 
maior força para triturá-la. Simone não está vivendo um bom 
momento. Alguém acredita que João Doria topa ser seu vice? 
Não vale rir.

 Marquinhos versus Riedel – Outro dia, na rádio CBN, em 
entrevista, Marquinhos Trad afirmou que o eleitor ainda não 
sabe como pronunciar o nome de Riedel. Se esta for a única 
critica que ele tem contra o adversário, é melhor encontrar 
outra piada.

Dante Filho

Dilema 
estadual 
na eleição 
nacional

polarizadas ninguém tem dúvida. A linha divisória que de-

Rayani Santa Cruz 

Prevista para ser divul-
gado pelos partidos amanhã, 
quarta-feira (18), a terceira 
via escolhe seu representante 
para disputar a vaga à Pre-
sidência da República, e a 
senadora Simone Tebet, que é 
pré-candidata pelo MDB, per-
manece confiante. Ela diz que, 
se for indicada na disputa, 
seguirá em frente mesmo que 
o ex-governador João Doria 
(PSDB) não a apoie.

Tebet participou ontem 
(16) de debate na Associação 
Comercial de São Paulo, e 
afirma que é necessária 
uma política de conciliação. 
A emedebista fez o comen-
tário após o pré-candidato 
do PSDB à Presidência, João 
Doria, questionar publica-
mente o uso das pesquisas 
como método de escolha do 
candidato da terceira via, que 
conta ainda com o Cidadania.

Aparentemente Doria não 
vai aceitar que os partidos 
optem por Simone e já enviou 
carta ao presidente nacional, 
Bruno Araújo, indicando que 
não desistirá da candidatura 
à Presidência. 

Em contrapartida, Simone 

afirma que aceitou as regras 
impostas inicialmente pelas 
legendas da terceira via, e 
não enxergou problemas na 
pesquisa qualitativa con-
tratada pelos grupos. Para 
Tebet, o combinado inicial, 
de que o escolhido deveria ser 
com base nessas pesquisas, 
deve permanecer.

“Nós aceitamos as regras 
do jogo, e o resultado há 
de ser cumprido. Aceitei as 
regras e hoje nós teremos 
uma ‘quali’ sendo apresen-
tada para ver qual dos dois 
nomes, se o meu ou o do ex-
-governador Doria, é o melhor 
nome dentro dessa frente. Se 
por ventura ele não aceitar 
o resultado, e os partidos 
quiserem sair da frente de-
mocrática, o MDB sai firme 
e forte.”

A senadora continuou e 
disse que está pronta para o 
desafio. “Se eu for escolhida, 
sigo firme e forte. Eu quero 
dizer o seguinte: com ou sem 
frente democrática, se o meu 
nome for escolhido e outros 
resolverem ‘ah, não aceito as 
regras do jogo’, e tentarem 
judicializar, é um direito que 
lhes assiste. Eu continuo. 
Estou pronta”, disse.

Edison Cassuci Ferreira, 
do PDT, foi eleito prefeito de 
Angélica, durante a eleição 
suplementar de domingo (15). 
A cidade localizada no sudeste 
do Estado elegeu o pedetista 
com 2.470 votos, o que signi-
fica 42,01%. Ele já inicia o pro-
cesso de transição de governo 
e ontem (16), já protocolou 
documento no gabinete do pre-
feito interino, o “Boquinha”. 

A comissão de transição 
será composta por João Do-
nizete Cassuci, José Cláudio 
Basílio, Nelson Zenteno de Oli-
veira, Admir Facincani, Edina 
dos Santos e Antônio Carlos 
Gorgato.

“Vamos governar por dois 
anos e meio e temos um 
projeto para a melhoria de 
vida de todos os moradores 
de Angélica. Quero agra-
decer aos eleitores e a toda 
a população. É uma vitória 
de toda a cidade. Temos o 
nosso compromisso, e com a 
participação de todos fazer 
um mandato participativo. 
Vamos trabalhar para An-
gélica e para o distrito de 
Ipezal.”

Na eleição, o total de 6.051 
pessoas foram às urnas. Apa-
recido Geraldo Rodrigues, 
o “Boquinha”, candidato do 
PSDB, que estava atuando 
como prefeito interino, foi 
derrotado e ficou em segundo 
lugar, com 1.819 votos contabi-
lizando 30,94%.

O cargo de vice-prefeito 
será assumido por Paulo Con-
coni (PTB). De acordo com o 

TRE-MS, o resultado do pleito 
foi divulgado pela Justiça Elei-
toral após cerca de 40 minutos 
do encerramento da votação.

A votação foi encerrada às 
17h, após um dia de eleição 
tranquilo, sem necessidade de 
troca das urnas eletrônicas 
usadas. Não houve registro de 
ocorrência policial referente 
ao pleito. A totalização dos 
votos terminou por volta das 

17h45. A diplomação dos can-
didatos eleitos deverá ocorrer 
até o dia 4 de junho.

Edson é sobrinho do ex-pre-
feito João Donizeti Cassuci 
(PDT), cassado por ser ficha 
suja. Em 2020, João se can-
didatou ao cargo de prefeito, 
mas teve o registro impugnado 
pela Justiça eleitoral, o que 
culminou na anulação das elei-
ções daquele ano. (RSC)

O MJSP (Ministério da 
Justiça e Segurança Pública) 
publicou ontem (16) no DOU 
(Diário Oficial da União) uma 
portaria que cria a Rede Na-
cional de Polícias Judiciárias 
no Combate à Corrupção (Re-
naccor). Ela visa, entre os ou-
tros objetivos, estimular o inter-
câmbio de informações entre as 
Polícias Judiciárias e os demais 
órgãos públicos e entidades que 
atuam no combate à corrupção.

A rede “busca estabelecer 
um ambiente favorável e seguro 

para o compartilhamento de 
experiências, de boas práticas 
e capacitação integrada, dentre 
outras possibilidades de forta-
lecimento das unidades de Po-
lícia Judiciária especializadas 
no combate à corrupção”.

O texto da portaria traz, 
também, as regras para adesão 
de integrantes e parcerias. 
Podem fazer parte da rede 
unidades de Polícia Judiciária 
especializadas no combate à 
corrupção, cujos órgãos, nos 
níveis federal, distrital e es-

taduais, tenham interesse de 
aderir à iniciativa.

Fortalecimento
Segundo a portaria, a Secre-

taria Nacional de Segurança 
Pública e demais entidades e 
órgãos públicos atuantes no 
combate à corrupção poderão 
ser convidados para participar 
das ações da Renaccor, na qua-
lidade de observadores, quando 
deverão apresentar propostas 
“que visem ao fortalecimento 
das unidades de Polícia Judici-

ária especializadas no combate 
à corrupção”. A coordenação 
das atividades da rede ficará 
a cargo da Secretaria Nacional 
de Justiça, por meio da Coor-
denação-Geral de Articulação 
Institucional do Departamento 
de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Interna-
cional. Além do intercâmbio de 
informações, a rede também vai 
trabalhar para a formação dos 
integrantes, fomentar a inte-
gração das Polícias Judiciárias 
em ações estratégicas e opera-

cionais voltadas à prevenção e 
repressão à corrupção e atuar 
para impedir atuação externa 

que vise “impedir ou prejudicar 
investigações criminais rela-
tivas ao combate à corrupção”.
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Eleições 2022

Até agora, 22 mulheres se lançaram nos estados de ao menos 161 nomes 

Bolsonaro diz a empresários 
que eleição pode ser conturbada

Vice-presidente Mourão diz 
que fase do AI-5 ‘já passou’

Mulheres são apenas 1 a cada 
7 pré-candidatos a governos

Em MS, a deputada Rose 
Modesto está em pré-
campanha ao governo 
pelo União Brasil

Divulgação

com Guilherme Seto e Juliana Braga

Torneira seca
Os valores das transferências voluntárias do governo 

federal para o estado de SP caíram 36,5% com Jair 
Bolsonaro (PL) em relação ao antecessor, Michel Temer 
(MDB), mostra levantamento da Secretaria da Fazenda 
da administração paulista. Nos três anos do emedebista 
(2016-2018) foram transferidos R$ 3,3 bilhões. Com 
Bolsonaro (2019-2021) foram repassados R$ 2,1 bilhões, em 
valores corrigidos pelo IPCA. Essas transferências não são 
obrigatórias por lei e dependem de acordos entre governos.

Escada 
 Em 2019, as transferências voluntárias foram de 

R$ 1 bilhão, depois caíram para R$ 608 milhões e, em 
2021, R$ 478 milhões. O enxugamento coincidiu com o 
desgaste progressivo da relação entre Bolsonaro e o 
então governador João Doria (PSDB). Com Temer, as 
transferências subiram ano a ano: R$ 989 milhões, R$ 1 
bilhão e R$ 1,3 bilhão.

Braços abertos
A relação com o estado será explorada por adversários 

de Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolhido de 
Bolsonaro na disputa pelo Governo de SP. Ele é acusado, 
por exemplo, de ter prejudicado SP como ministro na 
duplicação da Rio-Santos, que se concentrou no trecho 
fluminense.

Estratégia 
 O PL estuda dois planos para a escolha do vice na 

chapa de Tarcísio. O plano A seria chegar a acordo com o 
Republicanos de Paulo Skaf para que o ex-presidente da 
Fiesp migre para o PL após as eleições, em caso de vitória.

Backup
O plano B seria colocado em ação caso o apresentador 

José Luiz Datena (PSC) desistisse de brigar pelo Senado. 
Nesse cenário, Skaf assumiria a disputa pelo Senado e 
o PL indicaria a deputada federal Rosana Valle, ex-PSB, 
para a vice.

Cafezinho
Mapeamento feito pela equipe de Rodrigo Garcia (PSDB) 

mostra que as buscas pelo nome do governador têm 
disparado no Google após passagens dele pelo interior de 
SP, onde tenta se tornar mais conhecido. Em Araçatuba, 
ficou com 34% das buscas locais em abril, lado a lado com 
Márcio França (PSB) e Fernando Haddad (PT), com 33%. 
Em maio, após visita, chegou a 81% .

Mar 
 A saída de Bento Albuquerque do Ministério de Minas 

e Energia é entendida como bem mais tranquila que 
a exoneração do general Silva e Luna do comando da 
Petrobras até mesmo na Marinha, da qual ele faz parte.

...calmo 
 Para integrantes das Forças Armadas, não houve 

desgaste, já que Albuquerque ocupava um cargo político 
e tinha a compreensão de que Bolsonaro precisava dar 
resposta ao aumento dos preços dos combustíveis.

Sobe
O lançamento da pré-candidatura de Lula (PT), em 7 

de maio, alavancou as interações nas redes sociais do ex-
presidente. Ainda assim, Bolsonaro segue na ponta entre 
os presidenciáveis.

Amostra
É o que mostra monitoramento da Diretoria de Análise 

de Políticas Públicas da FGV (Dapp/FGV), que identificou, 
entre 25 de abril e 8 de maio, mais de 25,3 milhões de 
interações dos perfis dos presidenciáveis e de apoiadores.

Times
Ele aponta que Lula e seus apoiadores controlam 

40,28% dos perfis e geraram 32,08% das interações no 
Twitter no período. Do campo de Bolsonaro, em torno 
do qual orbitam 37,90% dos perfis, partiram 58,75% das 
interações.

Se olho 
Aliados de Bruno Covas (PSDB), cuja morte faz um 

ano nesta segunda (16), vão lançar um observatório do 
legado do ex-prefeito. A ideia é levantar projetos criados 
por Covas nos cargos que ocupou (deputado, secretário do 
Meio Ambiente, prefeito) e monitorar como eles têm sido 
tocados e os impactos que têm gerado.

Marcha
O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, 

manifestou, em entrevista ao jornal O Povo, na quarta (11), 
apoio às falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre 
auditoria privada das urnas.

Movimento 
Como comandante da Marinha, quero que os brasileiros 

tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que 
quem eles colocarem na urna vai ser contado e quem 
eles escolherem de uma forma limpa, transparente, como 
demanda a Constituição Federal e as leis nacionais, será 
validado”, disse.

Folhapress

Em uma eleição marcada 
pela polarização e pelo forte 
enfrentamento entre lulistas e 
bolsonaristas, os partidos têm 
adotado postura menos aberta 
à diversidade de gênero na 
definição de candidaturas nos 
estados.

Mulheres são só 1 em cada 7 
pré-candidatos a governos es-
taduais, segundo levantamento 
feito pela “Folha”. O percentual 
é inferior ao registrado nas elei-
ções de 2018 e poderá ser ainda 
menor, já que parte delas ainda 
não foi referendada por seus 
partidos.

Até agora, 22 mulheres se 
lançaram pré-candidatas a go-
vernos estaduais em um total de 
ao menos 161 nomes que devem 
concorrer aos governos dos 26 
estados e Distrito Federal – o 
equivalente a 13,6%.

Em 2018, esse percentual 
chegou a 15%, com 30 candida-
turas femininas. Quatro anos 
antes foram 20 candidatas mu-
lheres, representando 11% do 
total de postulantes a governos 
estaduais.

Pelo cenário das pré-candi-
daturas desenhado até o mo-
mento, só 14 das 27 unidades da 
federação terão mulheres como 
candidatas a governadoras. Mas 
são poucas que serão uma prio-
ridade de seus partidos em nível 
nacional.

A deputada federal Rose 
Modesto (União Brasil) é pré-
-candidata ao Governo de Mato 
Grosso do Sul – a última vez que 
uma mulher concorreu a esse 
cargo no estado foi em 2002.

A parlamentar reforça que 
as legendas ainda investem 
pouco em mulheres para 
cargos do Executivo. “Sempre 
olham para as mulheres 
como ‘uma boa vice’. Estamos 
sempre nesse lugar.”

Ela diz ainda que seu par-
tido enfrentou pressão de ou-
tras legendas para desistir 
de lançar seu nome e formar 
alianças locais. “Eles enxer-
garam em mim o potencial e 
analisaram a minha candida-
tura pelo critério de quem tem 
condição de disputar, não se é 
homem ou mulher.”

Para Flávia Biroli, professora 

UOL/Folhapress

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão 
(Republicanos), apoiou nessa 
segunda-feira (16) a fala do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
sobre o AI-5 (Ato Institucional 
Número 5), e disse que essa 
fase da história “já passou”.

“Cada fase da história do 
Brasil tem suas caracterís-
ticas, seus aspectos. Isso aí 
já passou”, comentou a jorna-
listas. “Quem nasceu em 1968 
tem quantos anos hoje, 54?”

Ao ser questionado por que 
ainda há quem defenda a me-
dida, ele comparou o ato ao 
comunismo. “Tem gente que 
sai de foice e martelo. Cada 
um com a sua loucura”, disse.

Nesse domingo (15), Bolso-
naro disse que quem defende o 
AI-5 merece pena, não prisão.

“Você tem que ter pena 
das pessoas, e não querer 
prender”, disse Bolsonaro. 
“Um maluco levanta uma faixa 
com AI-5. Existe AI-5? Você 
tem de ter pena do cara que 
levanta uma bandeira do AI-5. 

Você tem de chegar para ele, 
da imprensa, e dizer: ‘amigo, 
o AI-5 foi lá na época dos anos 
60, que tinha ato institucional.”

O AI-5 é defendido em al-
guns protestos pró-governo. 
A apologia à ditadura militar 
é considerada crime pela Lei 
de Segurança Nacional e pelo 
Código Penal.

O que foi o AI-5?
O Ato Institucional nº 5, 

decreto editado em 13 de de-
zembro de 1968, no governo 
do marechal Costa e Silva, 
marcou o período mais duro 
da ditadura militar no Brasil 
(1964-1985). O AI-5 deixou um 
saldo de cassações, direitos 
políticos suspensos, demissões 
e aposentadorias forçadas.

O decreto concedeu ao 
presidente poderes quase ili-
mitados, como fechar o Con-
gresso Nacional e demais 
casas legislativas por tempo 
indeterminado e cassar man-
datos. Considerado o mais ra-
dical decreto do regime militar, 
também abriu caminho para o 
recrudescimento da repressão.

do Instituto de Ciência Política 
da UnB, uma hipótese que pode 
ajudar a explicar a baixa re-
presentatividade feminina que 
se desenha para 2022 é, justa-
mente, a atuação dos partidos 
políticos e de seus dirigentes.

“Sem a existência de uma 
legislação que exija que os par-
tidos abram espaço para as mu-
lheres, enxergamos que a roda 
segue girando do jeito que está 
azeitada. Ou seja, é mantido 
o controle dos homens sobre 
os recursos partidários, o que 
inclui o direito de candidatura, 
que segue produzindo esse dese-
quilíbrio muito grande.”

Para ela, há uma reação “si-
lenciosa dentro das próprias le-
gendas à pressão cada vez mais 
crescente por participação das 
mulheres na política”, no sentido 
de “uma reafirmação do con-
trole masculino nos partidos”.

Ao todo, dez partidos devem 
lançar candidatas mulheres a 
governos estaduais: PSOL, PDT, 
PT, MDB, PSDB, PSB, União 
Brasil, Solidariedade, PMB e 
PCB.

Governadoras eleitas
Só seis estados brasileiros 

já elegeram mulheres gover-
nadoras: Rio de Janeiro, Pará, 
Maranhão, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e Roraima.

O Rio Grande do Norte é 
o recordista nesse quesito: 

foram três governadoras desde 
a redemocratização. A última 
delas foi a atual governadora 
Fátima Bezerra (PT), única 
mulher eleita para um governo 
estadual em 2018.

Ela vai concorrer a um novo 
mandato em outubro e tentar re-
petir o feito de ser reeleita para 
um governo estadual, o que só 
foi alcançado por duas mulheres 
no Brasil: Roseana Sarney, no 
Maranhão, e Wilma de Faria, no 
Rio Grande do Norte.

Fátima Bezerra vai para a 
disputa na condição de favo-
rita, mas avalia o momento 
como de maior dificuldade 
para as mulheres.

Ela diz que a ascensão do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
– que, em sua avaliação, co-
manda “um governo federal 
de perfil machista e misógino” 
– resultou em retrocessos em 
todos os espaços de atuação e 
participação feminina.

“Voltamos algumas casas 
nas nossas conquistas quando 
atravessamos períodos em que 
até mesmo a nossa existência 
é ameaçada por discursos de 
ódio e de violência e por polí-
ticas públicas facilitadoras da 
barbárie”, afirma.

Outras duas mulheres assu-
miram os governos estaduais 
em abril deste ano com a re-
núncia dos titulares para as 
eleições, mas não há garantia 

de continuidade.
No Piauí, a governadora Re-

gina Sousa (PT), que assumiu o 
posto de Wellington Dias (PT), 
diz que não pleiteou a sucessão 
por questões de saúde.

A governadora do Ceará, 
Izolda Cela (PDT), tenta se 
viabilizar para a sucessão, mas 
enfrenta concorrência interna 
de outros três nomes – todos 
homens – do seu partido, que 
também são pré-candidatos ao 
governo.

Estado nunca comandado 
por uma mulher, Pernambuco 
vive a situação inédita de ter 
duas mulheres liderando as 
pesquisas para o governo: a 
deputada Marília Arraes (So-
lidariedade) e a ex-prefeita de 
Caruaru Raquel Lyra (PSDB).

Financiamento
Em 2018, o TSE (Tribunal Su-

perior Eleitoral) definiu que ao 
menos 30% do fundo público de 
financiamento de campanhas, o 
chamado fundo eleitoral, devem 
ir para candidaturas femininas.

Cabe aos partidos decidir 
quais candidaturas serão bene-
ficiadas com os recursos para 
candidaturas de mulheres, o 
que inclui candidaturas ma-
joritárias com homens como 
cabeça de chapa e mulheres 
como candidatas a vice. Com 
isso, o número de mulheres 
candidatas a vice cresceu tanto 
na disputa presidencial quanto 
nos estados.

Para o Palácio do Planalto, o 
MDB lançou a senadora Simone 
Tebet (MS), e há outras duas 
mulheres: Vera Lucia (PSTU) e 
Sofia Manzano (PCB).

O MDB também lançou Te-
resa Surita ao Governo de Ro-
raima e a deputada federal 
Mara Rocha ao do Acre.

O PDT tem quatro pré-can-
didatas: além de Izolda Cela 
no Ceará, o partido prepara 
as candidaturas da senadora 
Leila Barros, no DF, da vice-
-governadora Lígia Feliciano, na 
Paraíba, e da defensora Carol 
Braz, no Amazonas.

O PSOL lidera em pré-can-
didaturas femininas, com oito 
postulantes. Nem todas, con-
tudo, devem chegar à eleição, 
devido às alianças em estados.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou nessa segunda-feira 
(16) a relativizar os atos de raiz 
golpista do 7 de setembro do ano 
passado, tratando-os como de 
liberdade de expressão, e disse 
que nunca será preso.

“Por Deus que está no 
céu, eu nunca serei preso”, 
disse Bolsonaro, em evento 
em São Paulo do setor de su-
permercados. Antes, o presi-
dente afirmou que responde a 
uma série de processos, mas 
que não está dando recado 
para ninguém – o presidente 
é alvo de inquéritos no STF 
(Supremo Tribunal Federal).
Em fala de improviso e aos 
gritos em evento da Apas (As-
sociação Paulista de Supermer-
cados), Bolsonaro se irritou 
em diferentes momentos, falou 
uma série de palavrões, ame-
açou mais uma vez não cumprir 
decisões do STF sobre terra 
indígena e ironizou o TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), cha-
mado por ele de “inexpugnável”.
Em segundo lugar nas pes-
quisas eleitorais, distante do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT), Bolsonaro disse 
aos empresários não ser di-
tador e que não pediria a eles 
que não o abandone agora, mas 
que isso caberia à consciência 
de cada um deles.

“Eu não sou fodão, não”, 
disse aos presentes, antes 
de afirmar que poderemos 
ter “eleições conturbadas”.
Bolsonaro, militares e inte-
grantes do governo entraram 
na mira da apuração sobre uma 
suposta organização criminosa 
investigada pela Polícia Federal 
por ataques às instituições e dis-
seminação de desinformação.
Isso ocorre em razão da junção 
da apuração sobre a live de 29 
de julho de 2021 – em que Bolso-
naro fez seu maior ataque ao sis-
tema eleitoral brasileiro – com 
o caso das milícias digitais, vin-
culação ordenada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, relator 
das apurações no Supremo. 

Bolsonaro, militares e inte-
grantes do governo entraram 
na mira da apuração sobre uma 
suposta organização criminosa 
investigada pela Polícia Federal.
(Folhapress)
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Violência

Moscou retira forças da região de Kharkiv 
para concentrar ataque na tomada de Lugansk

Mudança tática sugere 
dificuldade da Rússia 
no leste da Ucrânia

EUA somam ao 
menos quatro 
tiroteios com 
vítimas de morte

Ao menos quatro tiroteios 
com vítimas de morte foram 
registrados em diferentes re-
giões dos Estados Unidos ao 
longo desse fim de semana, 
14 e 15 de maio. A série de 
ataques começou na tarde 
de sábado, quando dez pes-
soas foram mortas após um 
homem abrir fogo dentro de 
um supermercado na cidade 
de Buffalo, no Estado de 
Nova York. O criminoso, que 
foi preso, vestia roupas de 
estilo militar e transmitiu o 
tiroteio na internet.

No sábado à noite, 21 
pessoas foram atingidas ou 
feridas em três ataques que 
ocorreram em Milwaukee, 
nas proximidades da arena 
onde acontecia o jogo de 
basquete entre Milwaukee 
Bucks e Boston Celtics, pelos 
playoffs da NBA. Segundo a 
polícia local, que impôs um 
toque de recolher às 11h 
da noite durante o fim de 
semana, foram três homens 
mortos nos tiroteios, de 17, 
21 e 28 anos. Não está claro 
se os ataques possuem re-
lação entre si. 

Já no domingo, duas pes-
soas morreram e outras três 
ficaram feridas em tiroteio 
num “mercado de pulgas” 
de Houston, Texas. Segundo 
o gabinete do xerife do Con-
dado de Harris, as mortes são 
oriundas de uma briga entre 
cinco homens no meio do 
mercado.  Também na tarde 
de domingo, uma pessoa 
morreu e outras cinco foram 
feridas – quatro em estado 
grave – por um homem que 
abriu fogo numa igreja de 
Laguna Woods, na Califórnia.

Uma vista exterior de 
uma escola destruída no 
nordeste de Kharkiv 
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Igor Gielow
Folhapress

A evolução da batalha do 
Donbass, a região do leste da 
Ucrânia que pode definir o 
rumo da guerra iniciada por 
Vladimir Putin, sugere a difi-
culdade russa para sustentar 
a ofensiva com os soldados 
de que dispõe. Desde o fim da 
semana passada, há sinais de 
que Moscou retirou seus ho-
mens do entorno de Kharkiv, a 
segunda maior cidade do país, 
a noroeste das regiões que 
compõem o Donbass, Donetsk 
e Lugansk. Nessa segunda 
(16), a Defesa da Ucrânia 
divulgou imagens celebrando 
o que seria a chegada de suas 
forças à fronteira da região de 
Kharkiv com a Rússia – isso 
indicaria o fim do risco de um 
cerco.

Os ataques ali prosse-
guiram no fim de semana 
e nesta segunda, mas com 
mísseis de aviões em espaço 
aéreo russo. Ao mesmo tempo, 
há relatos de concentração de 
forças em torno de Severodo-
netsk, que, apesar do nome, 
fica em Lugansk. Na semana 
passada, a Rússia já havia to-
mado áreas táticas por ali.De 
acordo com a análise de enti-

dades ocidentais como o ame-
ricano Instituto de Estudos 
da Guerra e de observadores 
russos em seus canais no 
aplicativo Telegram, o grosso 
dos combates deverá ocorrer 
por lá. Se isso for confirmado, 
a ideia russa de cercar todas 
as forças ucranianas em Do-
netsk e Lugansk parece ter 
sido abandonada por falta 
de forças, mais um fracasso 
militar para Putin.

Ao atacar Severodonetsk, o 
objetivo mais factível de tomar 
toda Lugansk fica evidente. 
Daí talvez o próximo passo 
sejam as áreas ucranianas 
de Donetsk, mostrando que 
não há energia russa para 
executar de forma mais rápida 
a vontade declarada de tomar 
todo o Donbass. Essa meta foi 
anunciada pelos russos após 
o que chamou de primeira 
fase da operação militar, no 
mês passado. Na realidade, 
Moscou fracassou em tomar 
Kiev ao orquestrar uma in-
vasão com muitas frentes e 
poucas forças, subestimando 
a resistência ucraniana e o 
apoio militar que ela recebe 
do Ocidente.

A segunda fase, no Donbass, 
de todo modo está de acordo 
com o que Putin anunciou em 

24 de fevereiro: proteger as 
autoproclamadas repúblicas 
do leste da Ucrânia. Elas re-
clamam para si os territórios 
históricos das províncias de 
Donetsk e Lugansk desde que 
entraram em guerra civil com 
Kiev, em 2014. “A operação no 
Donbass fracassou”, escreveu 
no Telegram Igor Girkin, que 
foi um dos principais coman-
dantes militares da guerra 
civil e hoje vive em Moscou. 
Colocando um grão de sal na 
avaliação, já que ele foi tirado 
pelo Kremlin das ações na 
Ucrânia, trata-se de uma voz 
que conhece a realidade local.

Girkin emula o que dizem 
outros analistas russos: só 
uma mobilização maior e mais 
brutalidade poderão trazer 
algum tipo de vitória a Putin. 
Até aqui, o russo se negou, bus-
cando dar um caráter limitado 
à guerra. Potências ocidentais 
afirmavam que a Rússia havia 
concentrado talvez 200 mil 
homens para a ação, 150 mil 
dos quais nas linhas de frente. 
Hoje, analistas veem a cifra 
de 80 mil soldados como mais 
provável. O Reino Unido diz 
que um terço dos batalhões 
táticos da invasão foi tirado 
de combate, ou seja, a Rússia 
teria perdido ao menos 50% 

de sua força – numa conta de 
padaria, levando em conta a 
relação oficial entre mortos e 
feridos da Rússia russa, que é 
inconfiável, são de 3.000 a 10 
mil caídos.

Analistas como Michael 
Kofman supõem que uma 
mobilização não resolva 
o problema mais imediato, 
por trazer conscritos e re-
servistas com pouco treino. 
Um mês após seu início, a 
batalha do Donbass por ora 
só trouxe ganhos táticos, a 
maior parte dos quais para a 
Rússia, mas ainda não mudou 
a realidade estratégica. Putin 
parece contar que a guerra 
de atrito facilitará um avanço 
maior, dando condições para 
encerrar as hostilidades numa 
posição de força – tendo to-
mado mais território do que 
tinha antes.

Isso estaria consolidado 
com o controle do sul ucra-
niano, cada vez mais dese-
nhado como anexação pura 
e simples do corredor entre 
a região russa de Rostov e 
a Crimeia, tomada em 2014. 
A dúvida que fica é se Putin 
manteria tais ganhos se não 
houver paz e uma guerra de 
intensidade menor se estabe-
leça na região. 

Outro ponto é o alcance 
do russo. Baseado num es-
corregão verbal aparente de 
um general, é consenso no 
Ocidente que o plano do Kre-
mlin inclui tomar o resto da 
costa do Mar Negro e unir seu 
controle à região separatista 
russa da Transnístria, na vi-
zinha Moldova. Mas ninguém 
de fato sabe o que Putin quer.

Essa incerteza, somada 
à opacidade acerca do que 
ocorre nos campos de batalha, 
joga dúvida em qualquer as-
sertiva sobre a guerra. De lado 
a lado: as falas de Volodimir 
Zelenski sobre as dificuldades 
no leste podem ser retrato 
da realidade ou só um apelo 
do líder ucraniano por mais 
armas e dinheiro. 

O cenário, contudo, parece 
insinuar um prolongamento 
da guerra. Aí, o estabele-
cimento de linhas mais ou 
menos claras pode até faci-
litar a ideia de um cessar-
-fogo, embora Kiev se recuse a 
discutir isso. Nessa segunda-
-feira (16), o ministro das 
Relações Exteriores, Dmitro 
Kuleba, disse em entrevista 
à TV Bloomberg que “pro-
curar opções para Putin livrar 
sua cara é simplesmente uma 
abordagem falsa”.
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O casal Reinaldo Cesar Bento, o 
“Roxo”, e Regina de Jesus, que 
possui duas lan houses, vende 
acessórios para celulares

A CPI da Energisa 
iniciou remoção dos 
relógios para perícia

Bruno Santos/Folhapress

Reprodução Cracolândia

Tecnologia

Energia

Reajuste médio em Mato Grosso do Sul é de 18%; 
Congresso e governo avaliam retirar os encargos

Ministério 
Público vê 
ação violenta e 
abre inquérito

Lan houses vão além dos games para sobreviver 

Conta de luz explode e Conta de luz explode e 
deflagra debate sobre deflagra debate sobre 
como reduzir preçocomo reduzir preço
Alexa Salomão
Folhapress

Após dois anos com medidas 
para segurar aumentos, os re-
ajustes da conta de luz serão 
elevados em 2022. Os brasileiros 
vão pagar ao menos 12% mais 
na tarifa residencial na média 
do país, quase 4 pontos percen-
tuais acima do reajuste do ano 
passado, que foi de 8%.

O cálculo, feito pela TR So-
luções – empresa de tecnologia 
especializada em tarifas de 
energia – não leva em conta 
impostos (que variam de estado 
para estado) nem a bandeira 
tarifária – que, se subir, pode 
elevar ainda mais o custo da 
eletricidade. O maior peso será 
sentido pelos moradores da Re-
gião Centro-Oeste: a tarifa resi-
dencial ficará 18% mais cara no 
ano em média em Mato Grosso 
do Sul, praticamente dez pontos 
percentuais acima do reajuste 
médio no ano passado, que foi 
de 6,9%.

Nos reajustes já divulgados, 
entre janeiro e abril, as distribui-
doras da região são destaque em 
aumentos. Neoenergia Cosern, 
no Rio Grande do Norte, teve 
alta acima de 20%. A Coelba, na 
Bahia, 21%.

Alta de 24% 
A recordista foi a Enel Ceará, 

com reajuste acima de 24%. O 
baque foi tão forte no estado 
que deflagrou uma reação ex-
trema na bancada do Ceará 
na Câmara e levantou uma 
discussão no Congresso e no 
governo, sobre a necessidade 
de mudar a estrutura da conta 
de luz no Brasil. Para forçar o 
debate, o deputado Domingos 
Neto (PSD-CE) propôs, e con-

seguiu aprovar, a urgência na 
tramitação de um PLD (projeto 
de decreto legislativo) para sus-
pender na caneta o reajuste no 
Ceará. Foram 410 votos a favor 
e 11 contra. Na ocasião, o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP), disse que o projeto ainda 
poderia incluir outros estados 
com reajustes elevados.

Posto o bode na sala, a reação 
das associações empresariais 
foi imediata: a suspensão seria 
quebra de contrato, elevaria o 
risco Brasil e afastaria investi-
dores. Uma audiência publica 
na Comissão de Minas e Energia 
da Câmara, na quinta-feria (12), 
reuniu representes de todos os 
segmentos para debater solu-
ções estruturais. “Se a gente 
levar a plenário, o PLD passa, 
porque ninguém vai ter coragem 
de votar contra no meio dessa 
crise e em um ano eleitoral”, 
diz o deputado Vaidon Oliveira 
(União-CE), relator do decreto.

“Mas analisamos as justifica-
tivas para o aumento no Ceará, 
estão muito bem explicadas em 
quase mil páginas de um rela-
tório. A gente até pode derrubar 
com duas folhas de papel, mas 
é importante conversar com a 
bancada.”

Segundo Oliveira, existe uma 
certa expectativa em relação 
aos reajustes em São Paulo e 
Minas Gerais, que tendem a 
vir igualmente elevados e sen-
sibilizar os deputados desses 
estados. Para Minas Gerais, por 
exemplo, fontes do setor que 
preferem não ter o nome divul-
gado projetam alta de 20%; São 
Paulo deve ter patamar seme-
lhante. No levantamento da TR 
Soluções, Sudeste é o segundo 
no ranking de altas na conta 
de luz, com aumento médio de 

13%. A região também teve um 
repique, uma vez que o aumento 
foi de 7,5% no ano passado. No 
Norte, a alta será de 10% na 
média, após aumentar 8,8% em 
2021.

As demais regiões seguem 
outra tendência. Os aumentos 
no Centro-Oeste se mantêm ele-
vados, mas com um pequeno 
alívio. Depois de assimilar uma 
alta de 11% no ano passado, o 
consumidor dessa região vai 
pagar 9,5% de reajuste na média 
neste ano. Já no Sul a retração 
é expressiva. A conta de luz, na 
média, vai subir 3% neste ano, 
depois de uma alta de 8,5% em 
2021. São reajustes bem abaixo 
da inflação. No levantamento, a 
TR considera as suas projeções 
para o ano e o valor de tarifas 
já homologadas pela Aneel, a 
agência do setor. “Detalhes do 
contrato, a data em que ocorre 
o reajuste e a variação do peso 
de encargos setoriais explicam 
a diferença”, afirma Helder 
Sousa, diretor de Regulação da 
TR Soluções.

No caso do Sul, por exemplo, 
os reajustes ocorrem no fim 
do ano: assim, a conta da seca 
foi contabilizada antes. Três 
das quatro distribuidoras na 
região têm contratos novos, que 
fizeram alterações como mudar 
o indexador de IGPM para IPCA. 
Das 53 distribuidoras do país, 
18 ainda usam o IGPM, que 
sofre um forte impacto quando 
há aumento no dólar. Boa parte 
delas está no Nordeste.

Preço da luz
“Mas o que pesa mesmo na 

conta de luz são os encargos e 
impostos”, afirma o presidente 
da Abradee, entidade que repre-
senta as distribuidoras, Marcos 

Mariana Zylberkan
Folhapress

Quatro promotores de 
Justiça em São Paulo vão 
investigar a ação policial 
que expulsou os usuários 
de drogas e prendeu trafi-
cantes na Praça Princesa 
Isabel, onde ficava a “cra-
colândia”, na região central, 
na última quarta-feira (11).

De acordo com a portaria 
de instauração de inqué-
rito civil, formalizada nessa 
segunda-feira (16), a ação 
da semana passada “tem 
grande semelhança com a 
operação ‘dor e sofrimento’, 
que tinha confessadamente 
o objetivo de criar uma situ-
ação de intenso sofrimento, 
causado pela violência fí-
sica e psíquica aos depen-
dentes químicos”.

O documento do Minis-
tério Público de São Paulo 
se refere à ação policial de 
2012 que dispersou depen-
dentes químicos do entorno 
da Praça Júlio Prestes, onde 
ficava a “cracolândia”. Pela 
agressão contra os usuá-
rios, o episódio ficou co-
nhecido como “operação 
dor e sofrimento”. “Há de 
se lembrar que, depois de 
gastos milhões de reais, a 
operação em lume foi um 
rotundo fracasso”, descreve 
a portaria.

Os promotores Reynaldo 
Mapelli e Arthur Pinto Filho 
(Direitos Humanos), Lu-
ciana Bergamo (Infância e 
Juventude) e Marcus Vini-
cius Monteiro dos Santos 
(Habitação e Urbanismo) 
afirmam que a recente ope-
ração foi mais violenta do 
que a realizada há uma dé-
cada porque desta vez houve 
a morte de um homem.

Na última quinta-feira 
(12), Raimundo Nonato Fon-
seca Júnior, 32, foi baleado 
durante um tumulto. Um 
policial civil que acompa-
nhava o deslocamento de 
usuários de drogas pelas 
ruas do centro é acusado de 
ter atirado contra o grupo. 
O DHPP (Departamento Es-
tadual de Homicídios e de 
Proteção à Pessoa) inves-
tiga se o disparo matou o 
usuário de drogas.

Os promotores também 
afirmam no documento que 
“o número de dependentes 
químicos não se alterou nos 
últimos dez anos e que a 
cracolândia ainda conta 
com média de 500 pessoas 
durante o dia e 2.000 pes-
soas à noite”.

 Está previsto para os 
próximos dias o início de 
nova ação da Polícia Civil e 
da Prefeitura de São Paulo 
para coibir o tráfico e o 
uso de drogas no centro da 
cidade. Na nova estratégia, 
os agentes deverão abordar 
os dependentes químicos 
que estiverem consumindo 
crack na rua e os levar 
para a delegacia, de onde 
serão encaminhados para 
tratamento.

O inquérito civil irá 
apurar, entre outros deta-
lhes, o trâmite da prefei-
tura para internar usuá-
rios de drogas. A “Folha” 
mostrou que o programa 
Redenção, da gestão muni-
cipal, encaminhou apenas 
duas pessoas a comuni-
dades terapêuticas a partir 
de convênio com o governo 
estadual que prevê 59 vagas 
de internação.

Será investigado também 
o fato de que usuários, du-
rante a operação policial, 
procuraram os equipa-
mentos de saúde, que es-
tavam fechados em horário 
de expediente, como noti-
ciado pela “Folha”.

Madureira. Esses dois itens 
respondem por praticamente 
metade da conta de luz.

E é para cima desses dois 
itens que o debate avança. Já 
se cogita colocar em discussão 
um projeto de Paulo Ganime 
(NOVO-RJ) que propõe tirar da 
conta de luz e transferir para 
o Orçamento a CDE (Conta de 
Desenvolvimento Energético). 
Esse fundo setorial foi criado 
em 2002, para bancar políticas 
públicas na área de energia e 
abriga benesses criadas pelo 
próprio Congresso. “Tem muita 
coisa na conta de energia que 
não deveria estar lá”, afirma 
o diretor-presidente da consul-
toria PSR, Luiz Augusto Bar-
roso, que também comandou 
a EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética), vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia.

Ele argumenta que a CDE 
banca energias ultrapassadas. 
É o caso das térmicas a carvão 
e das usinas de óleo combus-
tível instaladas em áreas que 
não estão ligadas ao sistema 
nacional, em parte porque os 
próprios governadores não têm 
interesse em abrir mão do ICMS 
cobrado sobre o combustível.

Também dá subsídio a quem 
não precisa. Na lista estão des-
contos para área rural, que 
incluem ajudar na conta de ir-
rigação de grandes produtores 
e exportadores de grãos, e dos 

parques de energia renovável, 
que já se tornaram negócios 
estabelecidos e não precisam de 
ajuda financeira.

“A CDE é um amontoado de 
políticas públicas, sobre o qual 
até se cobram impostos, ele-
vando ainda mais um custo que 
já se mostra insustentável”, diz 
o diretor de Energia Elétrica na 
Abrace, que representa grandes 
consumidores, Victor Iocca.

Neste ano, está distribuindo 
R$ 32 bilhões em subsídios, 34% 
mais que no ano passado. Cerca 
de R$ 30 bilhões são pagos pelo 
consumidor final. “Para se ter 
uma ideia do que é isso, o valor 
equivale a 10% de todo o fatura-
mento do setor”, diz ele.

Segundo a própria Aneel, 
a CDE elevou a conta de luz 
do Brasil em 3,4% neste ano. 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste re-
ceberam o maior impacto, uma 
alta de 4,7%. No que se refere 
aos tributos, os cogressistas 
colocaram o ICMS na discussão. 

Segundo o superintendente 
de Gestão Tarifária da Aneel, 
Davi Antunes Lima, o ICMS 
responde por 21% da tarifa total. 
“Uma flexibilização da alíquota 
poderia reduzir o custo ao con-
sumidor em até 5%”, disse Lima.

Também está em discussão 
ampliar o uso dos créditos tri-
butários gerados por cobranças 
indevidas de PIS/Cofins, já ga-
rantidos judicialmente. 

Egberto Santana Nunes
Folhapress

Enquanto Reinaldo Soares, 
64, conversava com a repor-
tagem da Agência Mural, um 
cliente esperava de pé para ser 
atendido, com o celular na mão. 
O morador foi à RPJ Tecnologia 
Lan House, localizada no bairro 
de Nova Poá, em Poá, na Grande 
São Paulo, porque tinha dúvidas 
sobre o uso do aparelho. Esse 
tipo de atendimento agora é 
rotineiro na lan house – espaço 
que antes servia para acessar 
computadores com internet. 
“Roxo”, como chamam Reinaldo 
no bairro, cobra um valor simbó-
lico de R$ 2 a R$ 3 para repassar 
seus conhecimentos sobre como 
usar as funções do celular.

A mudança do modo de 
conectividade do brasileiro 
impulsionou novos serviços 
nesses ambientes. Para que 
pudessem sobreviver, sobretudo 
nas periferias, as lan houses 
se transformaram também em 
papelarias, aumentaram as 
vendas de produtos eletrônicos 
e viraram até uma espécie de 
correio local, recebendo as en-
tregas do bairro. “São serviços 
para a gente estar agregando, 
né? Porque a própria lan house 
de hoje não tem um feedback 
lucrativo, apesar de as crianças 
estarem com necessidade de 
fazer trabalhos escolares”, des-

taca Roxo, que possui bacha-
relado em Administração, com 
pós-graduação em Engenharia 
Econômica.

Esse agregado serve para 
driblar as mudanças no com-
portamento dos usuários. Em 
2008, o Comitê Gestor de In-
ternet colocava mais da metade 
dos brasileiros (52%) como usu-
ários frequentes das lan houses. 
Em 2014 apontava para apenas 
22%. Desde então, o acesso via 
celular foi apagando as lans dos 
levantamentos. A casa, o tra-
balho ou o celular em desloca-
mento são agora os principais 
pontos de acesso, segundo a 
Tic Domicílios (Pesquisa Sobre 
o Uso das Tecnologias de In-
formação e Comunicação nos 
Domicílios Brasileiros).

Por causa da falta de mo-
vimento em Itaquera, Roxo se 
mudou e abriu um novo espaço 
em Nova Poá, onde possui fa-
mília. Entre seus objetivos es-
tava inserir os filhos, Jaiane, 35, 
Mayko, 46, e Reinaldo Júnior, 
40, no mercado de trabalho. Mas 
não foi possível manter todos. 
“A receita é muito baixa, não 
dá para gerar sustentabilidade 
para todo mundo.” Hoje os fi-
lhos atuam com administração 
e marketing. Apenas Roxo e a 
esposa, Regina de Jesus Dutra, 
59, seguiram no ramo. Ela con-
fecciona peças de artesanato à 
venda na loja.

A lan house seguiu 
aberta por mais dez 
anos até a pandemia de 
COVID, mas a empresa 
manteve o atendimento de 
outros serviços digitais. 
Ajudou moradores até a 
solicitar e receber o auxílio 
emergencial. A reabertura 
foi em fevereiro de 2022, já 
com serviços on-line criados 
e ampliados, com foco 
em impressões, venda de 
produtos e manutenção de 
eletrônicos. Ainda existe a 
área de computadores, mas 
num local separado.

Pensando nesses casos, 
o casal busca ampliar 
o comércio colocando 

pequenos escritórios de 
trabalho, tendo em vista 
a crescente demanda de 
trabalho remoto. Ao lado dos 
novos serviços resistem os 
jogos virtuais. Os clássicos 
como GTA e Counter Strike. 
“E isso é gostoso de ver, eles 
interagindo. Aí um põe um 
jogo aqui, outro ali, acaba 
tendo um desafio entre eles, 
nesses jogos. Isso continua 
existindo na lan house, o 
que ‘não dá para fazer’ via 
celular”, comenta Roxo.

A 4 km dali, no centro 
de Suzano, entre lotérica, 
lanchonetes e mercados, 
uma fileira de jovens 
garotos se instala em frente 

dos computadores de uma 
garagem na Eletro House. 
Por lá, eles conversam, 
gritam, interagem entre 
si ou com alguém do outro 
lado da tela. Mas o cenário 
dos jogos é outro.

Hoje, enquanto os jovens 
permanecem nos games, 
boa parte do público vem 
para impressões e cópias 
relacionadas a documentos 
e realização de currículos. 
“Eu venho aqui ultimamente 
para fazer impressões. Eu 
não tenho impressora em 
casa, sempre foi útil pra 
mim”, diz o cliente Almério 
de Cássio Rodrigues, 
professor de Geografia.

Pandemia elevou a procura



Suelen Morales

O reforço escolar na Reme 
(Rede Municipal de Ensino) já 
é uma realidade em Campo 
Grande. A Semed (Secretaria 
Municipal de Educação) es-
pera a avaliação escolar para 
traçar um planejamento e, se 
necessário, realizar a contra-
tação de novos professores 
que ficarão responsáveis 
pelo reforço. Por enquanto, 
o professor em sala de aula 
tem dado mais atenção aos 
alunos que apresentam de-
fasagem na aprendizagem, 
reflexo ainda do período de 
isolamento social em decor-
rência da COVID-19. 

O presidente da ACP-MS 
(Sindicato Campo-Grandense 
dos Profissionais da Educação 
Pública), Lucílio Nobre, mesmo 
acreditando que a iniciativa 
seja necessária, defende a 
contração de novos profes-
sores para o reforço escolar. 
“O reforço é bem-vindo, nós 
não temos nada contrário a 
gente tem é que apoiar mesmo 
as iniciativas que possam re-
cuperar essa meninada por 
conta desses dois anos que 
ficaram defasadas. Enfim, tem 
de dar conta de recuperar o 

conteúdo desse aluno e a con-
tratação de novos professores 
é importante, porque, caso 
contrário, irá sobrecarregar 
os professores que já estão 
lecionando em sala de aula. 
Então obviamente precisa de 
mais colegas para poder fazer 
esse trabalho de reforço, se 
não o professor não dá conta 
e adoece”, ponderou.

A implantação do reforço 
escolar é uma das metas 
deixadas pelo ex-prefeito 
Marquinhos Trad que está 
sendo atendida pela atual 
prefeita, Adriane Lopes (Pa-
triotas). O jornal O Estado 
questionou a Semed sobre 
quais escolas já estariam 
recebendo o reforço escolar 
há duas semanas, porém, até 
o fechamento desta matéria, 
não obtivemos retorno.

Mesmo assim, na semana 
passada a chefe do Executivo 
municipal garantiu que se reu-
nirá uma vez por semana com 
a equipe da Secretaria de Edu-
cação para acompanhar o an-
damento do reforço escolar e 
demais soluções pedagógicas 
que possam ajudar os alunos 
das séries iniciais. “É neces-
sário o comprometimento 
de todos para ajudar nossas 

crianças a recuperarem o de-
sempenho escolar”, ponderou 
a prefeita.

 O jornal O Estado acompa-
nhou a saída escolar da Escola 
Municipal Nicolau Fragelli, no 
bairro São Francisco, e con-
versou com os pais sobre a ne-
cessidade do reforço escolar. 

Para a mãe Márcia Costa 
Leite, 47, o reforço escolar é 
mais do que necessário neste 
período de pós-pandemia e 
após ficar tanto tempo em 
casa. “Por mim não tinha nem 
férias agora em julho. Meu 
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Dependência química ‘Sucuri Gaby’

Educação

Iniciativa da Rede Municipal de Ensino foi aprovada 
por pais de alunos e educadores de Campo Grande

Audiência pública chama atenção para o aumento 
de casos de intoxicação pelo uso de álcool e drogas 

Bioparque estuda 
formas de ter ‘ajuda’ 
na escolha dos 
nomes dos animais

ACP reforça necessidade 
de contratar professores 
com o reforço da Reme

Cabe ressaltar que 
o programa de reforço 
escolar foi aprovado 
pelos vereadores 
por meio da Lei nº 
6.734, publicada na 
edição de dezembro 
de 2021 do Diogrande 
(Diário Oficial de 
Campo Grande). A 
implantação do sistema 
foi apresentada como 
primeira meta pela 
prefeita, durante sua 
posse há pouco mais 
de 40 dias, na Câmara 

Municipal de Campo 
Grande.

Em 2019, a 
necessidade do reforço 
escolar já havia sido 
apresentada pela Semed, 
que fez levantamento 
para identificar alunos 
com dificuldades para 
ler e escrever, mas em 
razão da pandemia os 
planos foram adiados. 
A expectativa é de que a 
medida beneficie alunos 
do Ensino Fundamental 
do 2° ao 9° ano.

Eles estão 
com muita 
dificuldade de 
aprender; é 
uma boa ideia
Fernanda Fonseca, 29 anos

Se tivesse até 
aula no sábado 
eu apoiaria; 
o reforço é 
importante
Márcia Costa, 47 anos

A escolha do nome da sucuri-
-verde movimentou a rede social 
do Bioparque Pantanal nesse 
fim de semana. Com mais de 
dois mil comentários, Gaby foi o 
nome escolhido para a serpete 
que tem nome científico Eu-
nectes marinus. Isso porque, 
para a escolha, as pessoas ti-
veram de comentar em uma das 
publicações no Instagram oficial 
do Bioparque. A postagem com 
o maior número de comentários 
foi a vencedora. 

De acordo com o Bio-
parque, a disputa foi acirrada 
entre as artistas paraenses 
Gaby Amarantos, Fafá de 
Belém e Joelma. A decisão 
por homenagear uma perso-
nalidade do Pará é porque 
a cobra veio de uma área de 
preservação do estado, após 
ser resgatada com diversos 
ferimentos. O Bioparque já 
afirmou que está buscando 
outras formas para que a 
população ajude na escolha 
de nomes de mais animais do 
complexo. Nas redes sociais, 
a artista Gaby Amarantos co-
memorou a escolha do nome 
vencedor e apresentou a su-
curi para seus seguidores. 
“Amo!! Vamos dar as boas-
-vindas à minha nova xará, 
Gaby”, publicou na internet. 

O Bioparque já anunciou 
que o próximo a receber um 
nome oficial será um ma-
mífero sul-mato-grossense, 
e ainda que será a vez de 
homenagear um artista do Es-
tado. Entretanto, no complexo 
existem os animais que já 
vieram com nome, a exemplo 
da arraia-pintada que tem o 
nome de Jussara.

 De nome científico Potamo-
trygon cf. falkneri, a arraia 
fica no tanque “Planície Inun-
dada”, no Bioparque. (RA)

Rafaela Alves 

Audiência pública reali-
zada pela Câmara Municipal, 
ontem (16), alertou para o 
uso de álcool e drogas não 
só por adultos, mas entre 
crianças e adolescentes em 
Campo Grande. O debate foi 
convocado pela Comissão Per-
manente de Saúde da Casa 
de Leis e reuniu autoridades 
e especialistas na área de 
saúde pública.

Conforme o presidente da 
comissão, vereador Dr. Sandro 
Benites, houve uma mudança 
na epidemiologia e, desde 
2020, a maior causa das in-
toxicações tem sido por conta 
do abuso do álcool e de outras 
drogas. Ele afirmou que hoje 
70% dos casos de intoxicação 
registrados no CCI (Centro de 
Controle de Intoxicações) de 
São Paulo estão relacionados 
ao uso de álcool e drogas. 

“Nós tínhamos até 2010 
que a principal causa de 
intoxicação e morte por in-
toxicação no Brasil era os 
medicamentos. De 2010 para 
2020 a causa de intoxicação e 
morte deixaram de ser os me-
dicamentos e passaram a ser 
os animais peçonhentos, por 
causa de uma praga urbana 
chamada escorpião. Agora, 
de 2020 até os dias atuais 
tivemos uma nova mudança 
na epidemiologia, 70% das 
intoxicações do CCI de São 
Paulo são pelo uso e abuso de 
álcool e outras drogas”, disse 
durante seu discurso na audi-
ência pública. 

Segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), de 2018, 
apresentados por Benites, 
65,2% dos adolescentes bra-
sileiros com idades entre 13 e 

15 anos faziam uso mensal de 
álcool, e outros 11,7% usavam 
com frequência, de quatro a 
seis vezes por mês. E 9% di-
ziam fazer “uso pesado” de 
bebidas alcoólicas.

O vereador contou ainda 
que tem visitado diversas clí-
nicas de recuperação na Ca-
pital e que o índice de recupe-
ração das pessoas internadas 
não passa dos 5%.  “Estamos 
saindo de uma pandemia de 
COVID-19, mas enfrentamos 
um novo problema, 95% dos 
dependentes morrerão sendo 
dependentes, com alteração 
de personalidade e identi-
dade. Algo precisa ser feito”, 
continuou.

O vereador Professor André 
Luís também fez uso da tri-
buna e durante seu discurso 
chegou a defender a inter-
venção para internar os de-
pendentes. “Precisamos de 
medidas de intervenção, en-
tender que um viciado não é 
dono da sua própria vontade. 
A interdição é fundamental. 
Uma pessoa viciada não está 
liberta e não tem livre cons-
ciência. A hipocrisia nos leva 
a uma sociedade desorgani-
zada”, declarou. 

Entre as autoridades espe-
cializadas, a diretora adjunta 
da Subsecretaria Municipal 
de Direitos Humanos, Bárbara 
Cristina Mesquita, falou que 
desde 2017 tem feito com que 
todas as pastas abracem esta 
causa, que inclusive criou um 
programa de ação integrada 
e continuada, que iniciou com 
100 vagas, para acolhimento 
e tratamento aos usuários de 
drogas em situação de rua.

 “Trouxemos para perto a 
sociedade civil também, que 
são: as comunidades terapêu-
ticas, casas de apoio, univer-

bastante dificuldade e eu acho 
que o reforço escolar seria 
uma boa ideia. Mesmo que pre-
cisasse aumentar o tempo que 
passam dentro da escola, eu 
apoiaria com certeza”, opinou.

Um professor de Matemá-
tica, que prefere não se iden-
tificar, considera o reforço 
escolar importantíssimo, 
pois os alunos apresentam 
dificuldades nas principais 
disciplinas. “Os alunos, es-

pecialmente em Matemática, 
estão com muita defasagem e 
os professores estão com difi-
culdades em prosseguir. Tem 
alunos que têm bastante ha-
bilidade, mas outros que não 
estão conseguindo acompa-
nhar e fica difícil para o pro-
fessor, pois ele precisa ajudar 
o aluno que está com muita 
dificuldade e o aluno que tem 
habilidade para prosseguir”, 
observou.

filho está tendo dificuldade, 
ele está no segundo ano e já 
era para estar lendo. Mas, a 
pandemia causou um estrago 
né! Se tivesse aula aos sá-
bados eu também apoiaria, 
acharia ótimo. O primeiro ano 
do meu filho ele não aprendeu 
nada no ensino remoto, a 
gente que trabalha quase não 
teve condições de ficar ensi-
nando”, desabafou.

A recepcionista Fernanda 
Fonseca, 29, também defende 
a implantação do reforço. “As 
crianças estão mesmo com 

Programa visa 
ampliar o acesso ao 
conhecimento no 
período pós-pandemia
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Reforço escolar é lei desde 2021

Vereador Dr. Sandro 
Benites confirmou o 

aumento no número de 
intoxicações por drogas

Nilson Figueiredo

sidades, para também cons-
truir o trabalho. Foi criado o 
programa de ação integrada 
e continuada que tem se mos-
trado muito eficaz”, asse-
gurou.

Ao fim da audiência, 
o vereador Dr. Sandro Be-
nites afirmou que acredita 
firmemente que a prevenção 
sempre será a solução e que 
é preciso trabalhar com in-
fância e adolescentes. “Vamos 
tentar com a nossa assessoria 
jurídica estabelecer uma obri-
gatoriedade das escolas no 
sentido de prevenção ao uso, 
a gente sabe que depois que 
já entrou, sair dessa vida é 
muito difícil. Tenho certeza 
de que vamos voltar a discutir 
este tema nesta Casa de Leis, 
mas espero que com uma di-
retriz já tomada em relação a 
nossa legislação que precisa 
ser mais dura”, finalizou.
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SaúdeUCDB

Secretaria Municipal de Saúde alerta para período de alta incidência de casos em Campo Grande

Mais uma criança é vítima de picada 
de escorpião em Mato Grosso do Sul 

Capital investiga a primeira morte por hepatite 
‘misteriosa’ e MS tem quatro amostras em análise 

Baixa procura 
provoca o fim 
do centro de 
testagem

Diante do aumento 
das infecções em todo 
o país, o Ministério da 
Saúde instalou uma 
Sala de Situação para 
monitorar, acompanhar 
e apoiar a investigação 
da doença notificada 
em todo o Brasil, bem 
como o levantamento de 
evidências para identificar 
possíveis causas.

A sala, que vai 
funcionar todos os 
dias da semana, conta 
com a participação de 

técnicos do Ministério, 
da Opas (Organização 
Pan-Americana da 
Saúde), além de 
especialistas convidados. 
O levantamento realizado 
pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde 
da pasta, divulgado 
no último sábado (14), 
revelou que 47 casos 
da doença já foram 
notificados no país. Destes, 
três foram descartados e 
os demais permanecem em 
monitoramento.

Sala de Situação

Faculdade oferece 
atendimento sobre 
Imposto de Renda 

Cassems itinerante 
leva atendimento 
ao interior de MS

SAD convoca 
candidatos para 
prova de títulos

Defesa Civil alerta 
para nova onda de 
frio no Estado

Docentes da UFMS 
planejam greve por 
reajuste salarial

Acadêmicos e 
professores do Curso de 
Ciências Contábeis da 
Estácio Campo Grande 
atenderão gratuitamente, 
até a quinta-feira (19), 
aos contribuintes que 
estejam com dúvidas sobre 
o Imposto de Renda. O 
atendimento será no Pátio 
Central Shopping (Rua 
Marechal Rondon, 1.380 – 
Centro), das 9h às 17h30. 
Segundo a Receita Federal  
foram entregues mais de 
300 mil declarações no 
Estado. O atendimento 
é destinado a pessoas 
jurídicas (MEI) com 
ganhos de até R$ 81 mil 
no ano passado e pessoas 
físicas até R$ 40 mil.

Para atender a 
pacientes do interior do 
Estado, a iniciativa da 
Cassems itinerante estará 
no próximo fim de semana 
em Três Lagoas, Corumbá 
e Jardim. Em Três 
Lagoas estará presente o 
especialista Pedro Freitas, 
no dia 21 de maio. Em 
Corumbá estará presente 
a endocrinologista Lara 
Leite, nos dias 20 e 21 
de maio, e em Jardim 
estará presente a geriatra 
Natalia Della, no dia 21 de 
maio. 

Foram publicados 
no Diário Oficial pela 
SAD (Secretaria de 
Administração e 
Desburocratização) e 
pela SED (Secretaria 
de Educação) editais 
referentes ao concurso 
público de provas e títulos 
para contratação de 
professores que passaram 
para a segunda fase 
do Estado. A prova vai 
acontecer nesse domingo 
(22), na Uniderp, às 8h, e 
terá 4 horas de duração. 

A Defesa Civil emitiu 
alerta sobre a onda de frio 
que vai ocorrer durante a 
semana em Mato Grosso 
do Sul. O aviso diz para 
ter mais atenção com os 
mais vulneráveis: “Atenção 
redobrada com crianças, 
idosos, animais domésticos 
e moradores de rua”. 
As pesquisas feitas pelo 
Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) mostram 
que as temperaturas 
podem baixar até 5°C. 

A Adufms (Associação 
Docente da Universidade 
Federal de Mato Grosso do 
Sul) convoca assembleia 
geral para decidir se 
vai ou não ter greve dos 
professores para quinta-
feira (18). Segundo o corpo 
docente, faz cinco anos que 
não ocorre um reajuste 
salarial e pedem 19,99% 
de aumento, pertencente 
a movimento nacional 
coordenado pelo Fonasefe 
(Fórum  das Entidades 
Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais).

Camila Farias 

Mato Grosso do Sul regis-
trou mais uma vítima de pi-
cada de escorpião. Um menino 
de 9 anos, morador da cidade 
de Três Lagoas, foi picado pelo 
escorpião Tityus serrulatus, 
popularmente conhecido como 
escorpião-amarelo gigante que 
é o escorpião mais venenoso 
do mundo. O caso aconteceu 
no último domingo (15) e a 
criança segue internada na 
Unidade de Terapia Inten-
siva do Hospital Regional de 
Campo Grande. 

O jornal O Estado con-
versou com o médico Sandro 
Benites, do Civitox (Centro 
Integrado de Vigilância To-
xicológica), da SES (Secre-
taria de Estado de Saúde), 
que informou que o menino 
chegou a sofrer duas paradas 
cardíacas após a picada e, no 
fim da tarde de domingo, foi 

transferido para o Hospital 
Regional de Campo Grande já 
entubado, mas estava com os 
parâmetros ventilatórios bons. 
“Ele já foi transferido para a 
UTI pediátrica, o chefe da UTI 
me informou que o quadro dele 
é estável e está em processo de 
saída do tubo”, declarou. 

Somente no mês de abril 
deste ano, já foram conta-
bilizadas duas mortes por 
picada de escorpião em Mato 
Grosso do Sul, uma na cidade 
de Paranaíba, de uma menina 
de 3 anos que morreu após 
ser picada por um escor-
pião no quintal de casa. Ela 
chegou a ser atendida pela 
equipe, tomou oito doses de 
soro antiescorpiônico, mas 
não resistiu. O segundo óbito 
aconteceu também na região 
do Bolsão, na cidade de Cas-
silândia, mas nesse caso a 
criança já chegou ao atendi-
mento sem vida.

Bárbara F. Bejarano

A redução na procura 
pelos testes de COVID-19 
em Campo Grande provocou 
a consequente redução no 
número de locais que ofe-
recem o exame. Ontem (16), 
foi a vez do centro de tes-
tagem da UCDB (Universi-
dade Católica Dom Bosco) 
encerrar as atividades, após 
ter feito 194,5 mil exames.  
Mesmo assim, o serviço 
segue sendo oferecido de 
forma gratuita nas 72 Uni-
dades Básicas de Saúde e 
da Família (UBS e USF), 
sem agendamento prévio.

O centro de testagem 
funcionava em parceria 
com a Prefeitura de Campo 
Grande. Ele auxiliou na  
testagem da população de 
forma massiva, e segundo 
dados da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) foram 
194,5 mil testes realizados, 
tendo 45,9 mil dado positivo 
e 148,5, negativos.

O secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho, 
informou que o espaço ce-
dido foi de extrema impor-
tância na organização e 
na administração do vírus. 
“A disponibilização desta 
estrutura foi fundamental 
para que o município pu-
desse absorver a demanda 
por testes e certamente isso 
impactou de forma positiva 
no controle epidemiológico 
da doença”, afirmou. 

O exame é recomendado 
para quem apresentar sin-
tomas respiratórios até sete 
dias. O resultado sai em 20 
minutos na rede pública.

com quatro ocorrências em 
crianças e adolescentes. Vale 
lembrar que, na edição do 
último sábado (14), o jornal 

O Estado adiantou as duas 
primeiras ocorrências que 
começaram a ser monito-
radas em Mato Grosso do Sul.

Centro de Informações 
Estratégicas em 
Vigilância Nacional 
monitora os casos

Divulgação

Michelly Perez 

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde) informou 
ontem (16) que já investiga 
a possibilidade de a hepatite 
“misteriosa” ter provocado 
a primeira morte em Campo 
Grande. Em todo o Estado, 
a secretaria apontou que 
já estão sendo analisadas 
quatro amostras, sendo dois 
pacientes da Capital, um re-
sidente em Dourados e outro 
de Ponta Porã. 

Segundo a pasta muni-
cipal, o paciente que veio a 
óbito estava internado em 
Campo Grande e as amos-
tras que devem comprovar ou 
descartar a doença seguem 
sendo analisadas. Os demais 
pacientes seguem em recupe-
ração e estáveis.

“O paciente, do sexo mas-
culino, 1 ano, residente de 
Dourados, estava internado 
na Cassems da Capital e 
evoluiu a óbito em 8/5. Os 
demais encontram-se em ob-
servação e o quadro de saúde 
é estável”, informou em nota. 

Conforme já informado 
anteriormente, a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde)
emitiu no dia 12 de maio uma 
Comunicação de Risco  e re-
alizou uma webconferência 
com os 79 municípios sobre 
eventuais casos prováveis. 
“A SES esclarece que o Cievs 
Estadual vem acompanhado e 
que está seguindo as orienta-
ções do Ministério da Saúde 
e do Cievs (Centro de Infor-
mações Estratégicas em Vi-
gilância em Saúde Nacional) 
e que a cada nova orientação 
é transmitida para os municí-
pios”, informou o comunicado 

da secretaria estadual.  
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 fisiopato-
logia está relacionada à dege-
neração e à necrose maciça 
dos hepatócitos. O quadro 
neurológico progride para o 
coma ao longo de poucos dias 
após a apresentação inicial. 

Com isso, assim como 
no restante do país, Mato 
Grosso do Sul aumenta o nú-
mero de casos monitorados, 

Somente neste ano, 
mais de 450 pessoas 
já foram picadas pelo 
animal no Estado 

Paciente segue com 
boa evolução e equipe 
médica deve começar o 
processo de extubação 

Valentin Manieri
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Como já noticiado pelo 
jornal O Estado, cerca de 
450 pessoas foram vítimas 
de picadas de escorpião só 
na Capital, em três meses 
segundo o CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses), que 
corresponde a quase metade 
dos casos registrados em todo 
2021. Especialistas destacam 
que nem todos os acidentes 
são letais, mas que a rapidez 
na busca por atendimento 
médico é essencial.

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Campo 
Grande) emitiu uma nota em 
que mostra algumas informa-
ções importantes sobre os cui-
dados necessários para evitar 
o encontro desagradável com 
esses animais peçonhentos e o 
risco de picadas neste período 
do ano.

Entre essas dicas estão: 
vedar frestas em paredes 
e muros, vedar soleiras de 
portas, vedar pias e ralos, 

abrindo apenas no momento 
do uso, não acumular lixo, 
afastar camas e sofás das 
paredes, inspecionar sapatos 
antes do uso, proteger-se com 
luvas e calçados fechados ao 
manusear materiais acumu-
lados em quintais. A popu-
lação também pode solicitar 
uma inspeção na residência, 
seja no balcão da recepção 
do CCZ, ou via telefone, pelo 
2020-1796, durante o horário 
comercial.

Atenção
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Logística

Valor Bruto de Produção
Maracaju

Audiências públicas da Nova 
Ferroeste começam em Dourados

Agropecuária de MS 
fica estimada em 
R$ 76,3 bilhões no ano

Showtec tem 
previsão de superar 
R$ 150 milhões em 
negócios 

MS fica em 7° lugar 
no ranking nacional de 
renda na agropecuária
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Silvio Ferreira

As sete audiências pú-
blicas, da Nova Ferroeste, 
começaram ontem (16), em 
Dourados. No primeiro en-
contro foram apresentados 
os resultados do EIA (Es-
tudo de Impacto Ambiental) 
– etapa prévia do processo 
de licenciamento – da Nova 
Ferroeste, promovidos pelos 
governos dos estados do Pa-
raná e de Mato Grosso do Sul. 

A estrada de ferro terá 
como ponto de partida o 
município de Maracaju, e 
passará por oito cidades de 
Mato Grosso do Sul, e 41 do 
Paraná, até chegar ao porto 
de Paranaguá, no Litoral 
paranaense. 

Importância logística
Segundo o governador 

Reinaldo Azambuja, o pro-
jeto da Nova Ferroeste é 
estratégico para a logística 
e a competitividade de MS. 

“No futuro, com a viabi-
lização da ferrovia, o nosso 
Estado vai aumentar a ex-
portação de commodities”, 
explicou o governador. 

Segundo o titular da Se-
magro (Secretaria de Es-

tado da Produção, Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura 
Familiar), Jaime Verruck, 
destacou que “Mato Grosso 
do Sul exporta praticamente 
40% de toda produção pelo 
Porto de Paranaguá”, e que 
a Nova Ferroeste deve incre-
mentar o desenvolvimento 
logístico do Estado aumen-
tando exponencialmente a 
possibilidade de transporte 
da produção pelo modal fer-
roviário.

“A intenção é de que ainda 
no segundo semestre a gente 
possa colocar para leilão 
na B3 (principal segmento 
da Bolsa de Valores de São 
Paulo) buscando investi-
mento privado”, concluiu.

De acordo com o coor-
denador do Plano Estadual 
Ferroviário, Luiz Henrique 
Fagundes, como parte do pro-
cesso de licenciamento, os 
técnicos do Ibama iniciaram 
vistorias técnicas, fase que 
completa o processo de licen-
ciamento ambiental. 

“É nessa visita que o Ibama 
confronta os dados que foram 
apresentados no estudo com 
mais de 3 mil páginas. 

Os técnicos sobrevoarão 

praticamente todo o traçado 
da área prevista para a pas-
sagem dos trilhos, para ter 
uma visão mais clara dos 
impactos positivos e nega-
tivos do empreendimento”, 
ressaltou.

Reuniões 
Na primeira semana 

estão programados três 
encontros. Depois de Dou-
rados, será em Guaíra, 
amanhã (18) e em Cascavel, 
dia 19 de maio.

Em seguida, acontecem 
as audiências de Paranaguá, 
dia 23, São José dos Pi-
nhais (24), Guarapuava (26) 
e Irati (27). As audiências 
poderão ser acompanhadas 
in loco e a distância. 

Os canais de comuni-
cação criados para as au-
diências (número 0800 900 
0056, e o site oficial http://
www.audienciasnovaferro-
este.com.br) estão no ar. 
Por meio deles é possível 
enviar perguntas, fazer a 
inscrição para o transporte 
gratuito até os locais de re-
alização das audiências ou 
fazer o agendamento para 
acompanhar a transmissão 
ao vivo das reuniões. 

Hoje vamos tratar de um assunto que sempre me 
questionam quando faço atendimento no NAF (Nú-
cleo de Apoio Contábil e Fiscal): “Enviei a declaração 
e vi que tem algo pendente, tem como corrigir?”. Uma 
observação, trataremos apenas de pessoas físicas, 
sendo a DAA (Declaração de Ajuste Anual).

A resposta é sim! Como já foi explicado aqui, após 
24 horas do envio da declaração você já consegue 
consultar se está tudo certo com sua declaração. 
Caso note a pendência, pode fazer a declaração 
retificadora e, antes do encerramento do prazo 
final de entrega, você consegue mudar até a forma 
de tributação. Aí vem um outro questionamento: 
“caso já tenha encerrado o prazo da entrega, que 
neste ano vai até o dia 31 de maio, ainda assim 
posso retificar?” Sim, desde que não esteja sob 
procedimento de ofício (falaremos sobre isso nas 
próximas semanas).

Aqui, vale lembrar que a Declaração de Ajuste 
Anual - Retificadora deverá ser apresentada obser-
vando a mesma natureza da declaração original. 
Então, se você enviou uma declaração pela opção 
de tributação por desconto simplificado não poderá 
alterar para deduções legais e vice-versa. Como citei 
acima, antes do encerramento do prazo, você con-
segue mudar até a forma de tributação, mas, após 
o encerramento do prazo, não mais. Para os casos 
de espólio e saída definitiva do país, existem outras 
regras, mas que não trataremos aqui neste artigo.

Para fazer uma declaração retificadora é essen-
cial informar o número do recibo da última decla-
ração apresentada, que é referente ao mesmo ano 
calendário. Não é permitido o envio da retificadora 
sem esta informação.

Outro ponto importante que deve ser levantado 
aqui é sobre o tempo que você tem para apresentar 
uma declaração retificadora. O prazo é de cinco 
anos, por isso a importância de enviar a sua decla-
ração e sempre dar uma olhadinha no portal E-cac 
para ver se está tudo certo.

E a pergunta final: “onde devemos elaborar e 
entregar esta declaração retificadora?”. Ela está 
no mesmo programa que foi gerada a declaração 
original. Se você notar na ficha de identificação 
do contribuinte, encontra na parte superior essas 
duas informações – Declaração de Ajuste Anual 
Original e, logo ao lado, a Declaração Retificadora. 
Basta marcar a opção desejada e fazer o envio pela 
internet.

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

Fiscal) da Estácio Campo Grande-MS.

Lizandra 
Menezes

IRPF 2022: retifi cação 
da Declaração

Izabela Cavalcanti

O VBP (Valor Bruto de 
Produção) de Mato Grosso 
do Sul ficou estimado em R$ 
76,36 bilhões no ano. Com o 
resultado, o Estado ocupa 
a 7ª posição no ranking 
nacional de renda na agro-
pecuária. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério 
da Agricultura e Pecuária.

O principal responsável pela 
renda é a lavoura, com 72% do 
montante. O percentual equiva-
lente a R$ 54,6 bilhões.

Já as culturas de soja e 
milho detêm 82% do VBP 
da lavoura. O Valor Bruto 
da soja reduziu-se 19,60%, 
ao passo que o do milho 
aumentou 70,11%. 

A pecuária é responsável 
por 28%. O Valor da Pro-
dução deve ficar em R$ 21,7 
bilhões com destaque para 
a produção de bovinos, com 
R$ 16,4 bilhões estimados.

Segundo o economista do 
Sindicato Rural de Campo 
Grande, Staney Barbosa 
Melo, os números apre-
sentam recuo de 0,7%, em 
comparação com os R$ 76,89 
bilhões de 2021. 

“Este recuo se explica 
principalmente por uma 
menor participação da pe-
cuária na composição do 
índice, uma queda de -6,46% 
na comparação com 2021, 
passando de R$ 23,25 bi-
lhões para aproximados R$ 
21,75 bilhões, efeito que foi 
compensado por uma maior 
participação da lavoura no 
índice neste mês de abril, 
passando de R$ 53,66 bi-
lhões para R$ 54,62 bilhões, 
um aumento de 1,79%”, des-
tacou.

Em relação ao mês de 
março, a soja reduziu 0,80%, 
o milho teve retração de 
3,04% e a lavoura reduziu 
1,21%. 

Brasil
Em nível nacional, o VBP, 

em 2022, deve alcançar R$ 
1,236 trilhão, conforme ba-
seado nas informações de 
safras do mês de abril. A 
projeção é 2,7% acima do 
valor obtido no ano passado, 
que foi de R$ 1,204 trilhão.

O faturamento bruto das 
lavouras soma R$ 881,2 bi-
lhões (alta de 7,3%), e da 
pecuária, R$ 355,7 bilhões 

(queda de 7,2%).
Os produtos que estão pu-

xando o crescimento do VBP 
são: café, cana-de-açúcar, 
algodão e milho.

Mato Grosso corresponde 
pelo maior percentual, com 
18,2%. Em seguida estão 
São Paulo (12,7%), Paraná 
(11,7%) e Minas Gerais 
(11,6%). Juntos, os quatro 
estados representam 54,3% 
do valor da produção.

VBP
O VBP mostra a evo-

lução do desempenho das 
lavouras e da pecuária no 
decorrer do ano, correspon-
dente ao faturamento dentro 
do estabelecimento. 

“O Valor Bruto da Pro-
dução é um importante in-
dicador econômico do setor 
agropecuário que tem por 
finalidade apresentar a evo-
lução de desempenho das 
lavouras e da pecuária ao 
longo do ano. O índice leva 
em consideração o volume 
total produzido pelos dois 
setores e os preços pagos 
ao produtor nas principais 
praças de negociação do 
país”, explicou o economista.

O Showtec, maior feira do 
agro de Mato Grosso do Sul, tem 
expectativa de superar R$ 150 
milhões em negócios fechados. 
O evento acontece entre os dias 
25 e 27 de maio, na sede da Fun-
dação MS, em Maracaju.

Serão mais de 130 exposi-
tores, com previsão de receber 
cerca de 16 mil visitantes, entre 
produtores rurais, consultores, 
empresários e estudantes.

A adoção de tecnologias no 
campo e disseminação de conhe-
cimento são a aposta da progra-
mação do Showtec 2022, que traz 
palestras, debates e demonstra-
ções práticas que possam mi-
tigar riscos na produção e elevar 
resultados, visando manter a 
alta produtividade existente no 
país nos últimos anos. 

Para o presidente da Fun-
dação MS, Luciano Mendes, a 
programação técnica é o grande 
diferencial da feira. 

“O Showtec é uma responsa-
bilidade muito grande. O objetivo 
é termos um evento que sirva 
como difusor de tecnologias. 
Então, precisamos sempre estar 
na vanguarda, atualizados. E, 
obviamente, sempre com nossos 
parceiros, que estão apresen-
tando seus produtos, serviços 
e tecnologias, suas alternativas 
para a agricultura”, avalia.

Temas
Temas como química do solo, 

com correção de problemas em 
sistema de plantio direto, bio-
logia do solo, com coberturas 
vegetais e seus benefícios, a plan-
tabilidade no sistema de pro-
dução, alternativas à escassez 
de insumos no manejo de plantas 
daninhas, utilização eficiente de 
pré-emergentes, insumos bioló-
gicos para o oferecimento de 
nutrientes, uso eficiente dos 
fertilizantes, além de combate 
ao enfezamento na cultura do 
milho, estão entre os assuntos 
da programação.

Os temas são abordados 
pelos maiores especialistas do 
Brasil em dois locais constru-
ídos para receber o público: a 
Trincheira Show e a Arena Sho-
wtec, cada um com capacidade 
para receber 300 pessoas.

Lavoura corresponde a R$ 54,6 bilhões
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Feira agropecuária Projeto

Desenvolvimento

Projeção é 
do Mapa 
do Trabalho 
Industrial, 
divulgado pela CNI

Expogrande começa a 
partir do dia 21 de julho

Licitação para 
implementar infovia 
digital é homologada

Indústria prevê qualificar 9,6 milhões de 
pessoas para atender necessidades do setor

Chico Ribeiro

Leudo Lima/DF

(N°5854)Quina
2 8   3 5   4 3   5 0   5 9
Lotofácil
0 1  0 2  0 3  0 5  0 9
1 0  1 2  1 3  1 5  1 6
1 8  1 9  2 1  2 2  2 5

(N°2522)

LOTERIAS
Lotomania (Nº2313)

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

*Textos e números atualizados nesta tabela não são de responsabilidade do jornal O Estado.
Confirme seus números da loteria direto no site da caixa. 

(Aqui não é o site oficial da caixa e pode ocorrer erros) Fonte: https://loterias.caixa.gov.br/

A Expogrande – maior 
feira agropecuária de Campo 
Grande – foi transferida para 
acontecer entre os dias 21 
e 31 de julho. O evento, que 
estava marcado para abril, 
foi suspenso, em razão de de-
cisão judicial que determinou 
a interdição do Parque de 
Exposições Laucídio Coelho.

A Acrissul (Associação 
dos Criadores de Mato 
Grosso do Sul) já iniciou os 
preparativos para a forma-
tação da agenda de pales-
tras, julgamentos e leilões 
de raças bovinas, equinas e 
ovinas.

Segundo o presidente da 

entidade, Jonatan Pereira 
Barbosa, a associação tem 
todos os licenciamentos e 
cumpre todas as exigências 
do Poder Público para rea-
lizar a exposição.

A última feira agropecu-
ária foi realizada, em 2019. 
Em 2020 e 2021, o evento foi 
suspenso em virtude da pan-
demia do coronavírus.

 Shows
Os shows foram mantidos 

para a mesma data de início, 
entre 20 e 30 de abril. No 
entanto, aconteceram no es-
tacionamento do Shopping 
Bosque dos Ipês.

O Consórcio Sonda 
Infovia Digital, vencedor 
do leilão, vai investir R$ 
887 milhões em MS

Após leilão na B3 (Bolsa 
de Valores), a licitação do 
Projeto PPP (Parceria Público-
-Privada) Infovia Digital foi 
homologada. A Sefaz (Secre-
taria de Estado de Fazenda) 
publicou, ontem (16), no Diário 
Oficial do Estado.

O Consórcio Sonda Infovia 
Digital, vencedor da licitação, 
deverá cumprir as medidas 
prévias à assinatura do con-
trato, como a constituição de 
uma Sociedade de Propósito 
Específico, sociedade empre-
sarial que terá por objetivo 
único a execução do projeto.

Também terá de apresentar 
apólices de seguro e a garantia 
de execução do contrato, bem 
como providenciar o ressarci-
mento dos estudos realizados 
durante a estruturação do 
projeto. Cumpridas essas exi-
gências, acontece a assinatura 
do contrato e inicia o prazo 
para a implantação total da 
infraestrutura de fibra óptica, 
que é de dois anos.

Para o governador Reinaldo 

Azambuja, essa nova alterna-
tiva vai melhorar a prestação 
dos serviços ao cidadão. 

“É poder avançar com pro-
gramas e plataformas digitais. 
Com esse projeto podemos 
trazer a iniciativa privada 
para essa conectividade, com 
mais rapidez e diminuição de 
custo, com investimentos im-
portantes. Podemos avançar 
na oferta de serviços públicos, 
trazer o capital privado para 
ser indutor do nosso Estado, 
ajudando no desenvolvimento 
local”, afirma.

Serviço
Serão disponibilizados 

serviços de transmissão de 
dados de alta capacidade e 
velocidade, por meio de uma 
rede de fibra óptica para o 
atendimento de 1.500 unidades 
administrativas do Governo 
do Estado, como por exemplo 
escolas, unidades de saúde e 
segurança pública.

Está prevista a implantação 
de 6.950 quilômetros de rede 

de fibra óptica, a construção 
de um COR (Centro de Ope-
rações de Rede), em Campo 
Grande, a disponibilização de 
serviços de internet gratuita, 
videomonitoramento em 129 
praças públicas e monitora-
mento veicular em rodovias 
estaduais, bem como a insta-
lação de 15.000 ramais IP (sis-
tema de telefonia digital que 
utiliza protocolo de internet 
para transmitir voz) entre as 
unidades administrativas do 
Estado.

Leilão
Participaram três grandes 

players do setor de Tecnologia 

da Informação. O Consórcio 
Sonda Infovia Digital, ven-
cedor do leilão, vai investir R$ 
887 milhões em Mato Grosso 
do Sul, sendo R$ 306 milhões 
para a implantação da infovia 
e R$ 581 milhões para manu-
tenção e operação.

Foi apresentado valor de 
contraprestação com um des-
conto de 55,04% em relação ao 
originalmente projetado.

Pela proposta oferecida, o 
Governo do Estado pagará 
uma contraprestação no valor 
de R$ 2.290 milhões para o 
grupo implementar e operar a 
infovia digital, em um contrato 
de 30 anos. 

A qualificação deve 
acontecer até 2025

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Brasil precisará qualificar 
9,6 milhões de pessoas até 2025 
para atender necessidades 
projetadas pelas indústrias, de 
forma a repor inativos, atualizar 
funcionários ou preencher as 
novas vagas programadas para 
o setor. É o que prevê o Mapa do 
Trabalho Industrial 2022-2025, 
divulgado ontem (16) pela Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI).

Deste total, 2 milhões preci-
sarão de qualificação visando 
à formação inicial para a re-
posição de inativos ou para o 
preenchimento de novas vagas. 

Os 7,6 milhões restantes 
serão via formação continuada 

Luciano Nascimento

A produção 
industrial apresentou 
queda em abril de 2022 
na comparação com 
março, informou a 
CNI. Segundo boletim 
divulgado pela 
entidade, o índice que 
mede a evolução da 
produção ficou em 
46,5 pontos, ficando 
abaixo dos 50 pontos, 
linha divisória entre 
queda e crescimento 
da produção na 
comparação com o mês 
anterior, quando fechou 
em 54,5 pontos.

As informações 
fazem parte do boletim 
Sondagem Industrial, 
que também traz 
informações a respeito 
da evolução da 

produção, do número 
de empregos, dos 
estoques, entre outros 
indicadores. 

Para a realização 
da pesquisa foram 
entrevistadas 1.839 
empresas, sendo 740 de 
pequeno porte, 641 de 
médio porte e 458 de 
grande porte, no período 
de 2 a 10 de maio.

Os índices avaliados 
pela CNI apresentam 
variação de 0 a 10. 
Valores acima de 50 
indicam aumento do 
emprego da produção, 
estoque acima do 
planejado ou utilização 
da capacidade 
instalada acima do 
usual. Valores abaixo de 
50, indicam que o nível 
de atividade está abaixo 
do usual.

Produção industrial tem queda de 
46,5 pontos em abril

para trabalhadores que pre-
cisam se atualizar para exercer 
funções.

Segundo a CNI, “isso signi-
fica que 79% da necessidade 
de formação nos próximos 
quatro anos serão em aperfei-
çoamento”.

Cadeia produtiva
De acordo com a entidade, 

essas projeções têm por base 
a necessidade de uso de novas 

tecnologias e mudanças na ca-
deia produtiva que tanto in-
fluenciam – e transformam – o 
mercado de trabalho. Assim 
sendo, acrescenta a CNI, cada 
vez mais o Brasil precisará in-
vestir em aperfeiçoamento e 
requalificação.

O levantamento divulgado, 
feito pelo Observatório Nacional 
da Indústria, tem por finalidade 
identificar demandas futuras 
por mão de obra e orientar a 

formação profissional de base 
industrial no país.

As áreas com maior demanda 
por formação são transversais 
(que permitem ao profissional 
atuar em diferentes áreas, 
como técnico em segurança do 
trabalho, técnico de apoio em 
pesquisa e desenvolvimento 
e profissionais da metrologia, 
por exemplo), metal-mecânica, 
construção, logística e trans-
porte, e alimentos e bebidas.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,048 R$ 5,049 -0,1187
Dólar Turismo R$ 5,16 R$ 5,258 -0,076
Euro R$ 5,262 R$ 5,263 0,1141
Libra Esterlina R$ 6,187 R$ 6,189 0,0162

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 295,22 
IBOVESPA (SP): 108.232,74 +1.308,56 (1,22%)

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 16° 26º

São Paulo                  10º           19º

Brasília 15º 26º

Rio de Janeiro 19º  24º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    8°   16°
Dourados     6°   16°
Corumbá               12°             21°
Maracaju             6°           17°
Ponta Porã               5°            14°
Três Lagoas                10°       19°
Mundo Novo               7°       17°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem 
nuvens.

Umidade relativa do ar
mín.: 26% máx.: 69%

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



Em boa fase, times duelam na Bombonera
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Sul-Americana

Corinthians não 
perde há seis 
jogos; Boca 
Juniors chega a 
cinco partidas 
sem derrota

 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Gazeta Press

O Corinthians não perde há 
seis jogos somando todas as 
competições que disputa. Essa 
é a melhor sequência da equipe 
desde que o técnico Vítor Pe-
reira chegou ao clube, no fim 
de fevereiro. O último revés do 
Alvinegro foi para o Palmeiras, 
no dia 23 de abril. Na ocasião, 
o Verdão venceu por 3 a 0 em 
jogo válido pela 3ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Após um início oscilante, 
com desempenho abaixo em 
clássicos, o Corinthians al-
cançou uma solidez que per-
mite que o time seja líder do 
Brasileirão, com 13 pontos. O 
time sofreu apenas dois gols 
nos últimos seis jogos, todos 
no empate com o Internacional.

A missão do Alvinegro agora 
é pela Libertadores. O Corin-
thians enfrenta o Boca Juniors 
hoje (17), às 20h30 (de MS), na 
Bombonera, em Buenos Aires. 
Fagner voltou a sentir descon-
forto no tornozelo e é dúvida 

O técnico Umberto Louzer foi 
demitido do Atlético-GO na ma-
drugada de domingo (15), após a 
derrota para o Atlético-MG, por 
2 a 0, pela sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Em suas 
redes sociais, o clube goiano 
agradeceu os serviços prestados 
pelo treinador e informou que 
optou pela mudança por conta 

da necessidade de uma nova 
filosofia de trabalho.

O Dragão ainda não venceu 
neste Brasileirão. Até aqui, 
foram três empates e três re-
veses em seis partidas, somando 
três pontos. Na Sul-Americana, 
porém, a equipe está na lide-
rança do Grupo F. Neste tor-
neio, a equipe joga hoje (17), às 

20h30 (de MS),  quando o time 
enfrenta o Antofagasta pela 
quinta rodada da Sul-Ame-
ricana, no Estádio Antônio 
Accioly, em Goiânia.

No total, Louzer comando 
o Atlético-GO em 22 oportuni-
dades, tendo conquistado dez 
vitórias, oito empates e quatro 
derrotas.

 Ceará recebe time paraguaio
Também nesta terça-feira, 

o Ceará, invicto com 100% de 
aproveitamento, enfrenta o 
General Caballero, no Cas-
telão, às 18h15, e defende a 
liderança do Grupo G. Sem 
chances de classificação, os 
paraguaios têm três derrotas 
e um empate na competição.

Ontem (16), o time rea-
lizou treino apronto. Nenhum 
atleta está suspenso para 
o jogo. Na última rodada, a 
equipe dirigida por Dorival 
Júnior venceu o La Guaira-
-VEN por 3 a 0. O Ceará 
venceu as quatro partidas 
disputadas até agora. Em 
Assunção, o time comandado 

pelo técnico Dorival Junior 
venceu por 2 a 0. Erick e Mes-
sias marcaram na partida.

Jesús Cartagena, 31 anos, 
apita Ceará x General Ca-
ballero. Enrique Pinto e 
Victor Raez, ambos peruanos 
também, são os assistentes. 
(Gazeta Press, com site do 
Ceará)

O lateral-direito Rafael 
Ramos, acusado de injúria 
racial pelo meio-campista 
Edenílson no sábado (14), 
viajou com o Corinthians 
para Buenos Aires. A dele-
gação alvinegra embarcou 
domingo para a Argentina.  

O português falou ainda 
no sábado sobre o caso. 
“Estou aqui de consciência 
e cabeça limpa para ex-
plicar o que aconteceu. 
Foi puramente um mal-
-entendido entre mim e o 

Edenílson. Inclusive, de-
pois do jogo, já fui ter com 
ele e tivemos uma con-
versa tranquila, expliquei 
a verdade daquilo que eu 
tinha dito.” “Tivemos uma 
conversa tranquila. Ele 
ainda mostrou um pouco 
de receio de se passar de 
mentiroso, mas eu disse 
que ele não era mentiroso, 
que apenas entendeu as 
palavras errado. 

Apertamos a mão, desejo 
boa sorte e foi isso que 

aconteceu”, complementou.                            
Apesar de viajar com 

o grupo, Rafael não está 
inscrito na Libertadores e, 
portanto, não pode ser re-
lacionado. 

No empate contra o De-
portivo Cali, o técnico Vítor 
Pereira teve de improvisar 
Lucas Piton como lateral-
-direito em razão da lesão 
de Fagner. João Pedro, outro 
lateral do elenco, não atua 
desde o dia 10 de abril por 
conta de questões físicas.

Atlético-GO demite técnico após derrota para o Galo Mineiro

Rafael Ramos viaja com a delegação

para o confronto. 
O Grupo E da Libertadores 

está embolado. O Corinthians 
lidera com sete pontos, se-
guido por Boca (6), Deportivo 
Cali (5) e Always Ready (4). 
Para o Timão, basta vencer 
a equipe boliviana na última 
rodada para garantir classifi-
cação para as oitavas de final, 
independentemente do resul-
tado contra os argentinos.

No Brasileirão, o Timão 
pega o rival São Paulo no do-
mingo (22), na Neo Química 
Arena, pela sétima rodada. 
Essa será o primeiro clássico 
de VP em Itaquera.

Resultados aliviam pressão no Boca 
A equipe de Buenos Aires 

vem embalado na temporada. 
Os xeneizes vêm de cinco jogos 
sem derrota, com quatro vi-
tórias e um empate. A igual-
dade, inclusive, teve sabor de 
triunfo. O Boca empatou em 
0 a 0 com o Racing no último 
sábado, pela semifinal da Copa 
da Liga da Argentina, mas 
avançou nos pênaltis para a 
grande decisão.

O treinador Sebastián Bat-
taglia vinha sendo pressio-
nado pela torcida, mas con-
seguiu um respiro com esses 
resultados positivos. A última 
derroca do Boca foi justa-
mente para o Corinthians, no 
dia 26 de abril, na Neo Química 
Arena. Na ocasião, a equipe 
paulista venceu por 2 a 0 com 
dois tentos do volante Maycon.

Esse será o retorno do Alvi-

negro ao mítico estádio depois 
das oitavas de final da Liberta-
dores de 2013. Na ocasião, os 
argentinos venceram por 1 a 0 
e depois garantiram sua clas-
sificação no Pacaembu com a 
polêmica arbitragem de Carlos 
Amarilla.

Boa notícia para Robson Bambu
O Ministério Público soli-

citou o arquivamento do in-
quérito que investiga uma 
denúncia de estupro contra 
o zagueiro do Corinthians, 
Robson Bambu. Segundo o 
promotor Marcio Takeshi 
Nakada, não houve indícios 
suficientes que comprovem 
“a deflagração de ação penal 
contra os investigados”. 
Além do defensor, Wellington 
Ferreira Barros, amigo de 
Bambu, também foi acusado 
pela vítima.

A defesa de Robson Bambu 
se manifestou após o pedido 
de arquivamento afirmando 
que as provas produzidas 
nos autos indicavam a ino-
cência do jogador. “As provas 
cuidadosamente produzidas 
nos autos apontavam para 
uma falsa denúncia. Robson 
é inocente, uma pessoa cor-
reta, pai presente de uma 
linda bebê, e sempre tratou 
as mulheres com todo o devido 
respeito”, comentou Fernanda 
Tortima, advogada do jogador. 

O próximo passo da investi-
gação depende de um juiz, que 
pode aceitar o arquivamento 
ou discordar da decisão.

Jogadores durante 
treino corintiano 
realizado no dia 
13 de maio



B4 
Campo Grande-MS | Terça-feira, 17 de maio de 2022 ESPORTES

Mato Grosso do Sul encerrou a Copa das Federações 
Infantil/Juvenil/Júnior de Natação com ao menos três 
medalhas. No 100m borboleta feminino juvenil, Amanda 
Campos Abdallah foi prata com o tempo de 1:07.15. 
Mesma posição de Sammer Campos Abdallah, no 200m 
livre masculino júnior, com 1:56.99. Já Leonardo Oshiro 
foi medalha de bronze no 100m peito masculino juvenil, 
com 1:08.14. A competição encerrada no fim de semana, 
na piscina do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, reuniu, 
entre os quase 800 inscritos, representantes da Bahia, do 
Distrito Federal, Espírito Santo, de Goiás, Minas Gerais, 
Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além 
dos sul-mato-grossenses e dos donos da casa. (LS)

 A Seleção Brasileira de Futebol de Paralisados 
Cerebrais conquistou a medalha de bronze no Campeonato 
Mundial da modalidade, realizado na cidade de Salou, na 
Espanha. No domingo (15), a equipe dirigida pelo técnico 
Paulo Alberto da Veiga derrotou os Estados Unicos, por 2 
a 0, na disputa pelo terceiro lugar. Os gols foram marcados 
por Ângelo Matheus e Evandro de Oliveira (pênalti).  No 
último Mundial, em 2019, o Brasil também ficou com a 
medalha de bronze. Nas edições de 2003 e 2016, o Brasil 
conquistou a prata. Nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, 
última participação da modalidade no megaevento, a 
seleção brasileira subiu ao pódio na terceira colocação, a 
exemplo dos Mundiais de 2019 e 2022. (Com CPB)

Natação estadual é prata e bronze no RJ

Brasil fica em 3º em Mundial de futebol PC

Jogos da Juventude começam na Capital

9h
Automobilismo
Fórmula Indy: 500 Milhas de 
Indianapolis (treino 1) – Star+

13h
Automobilismo 
Fórmula Indy: 500 Milhas de 
Indianapolis (treino 2) – Star+

14h30
Futebol
Copa do Brasil Sub-17: partida 
não informada – SporTV
Inglês: Southampton x Liverpool
– ESPN

15h
Automobilismo
Fórmula Indy: 500 Milhas de 
Indianapolis (treino 3) – Star+

18h
Futebol
Copa do Brasil Sub-17: partida 
não informada – SporTV
Libertadores: Peñarol x Cerro 
Porteño – ESPN4
Libertadores: Caracas x The 
Strongest – Conmebol TV
Sul-Americana: Ceará x General 
Caballero – Conmebol TV
Sul-Americana: Internacional 
x Independiente Medellín – 
Conmebol TV
Sul-Americana: Banfi eld x U. 
Católica/EQU – Conmebol TV

18h30
Basquete feminino
LBF: Catanduva x Campinas – 
NSports

19h
Basquete
NBB: Minas x Flamengo 
(semifi nal, jogo 3) – ESPN3

20h30
Futebol

Libertadores: Sporting Cristal x 
Talleres – ESPN4
Libertadores: Boca Juniors x 
Corinthians – SBT (SP e parte da 
rede) e ESPN
Libertadores: Flamengo x 
Universidad Católica – SBT (RJ e 
parte da rede)
Libertadores: Sporting Cristal x 
Talleres Córdoba – Conmebol TV
Sul-Americana: Atlético-GO x 
Antofagasta – Conmebol TV
Sul-Americana: Junior
Barranquilla x Oriente Petrolero 
– Conmebol TV
Sul-Americana: 9 de Octubre x 
Guairena – Conmebol TV
Brasileiro Série B: Novorizontino 
x Sport – SporTV e Premiere
NBA
Boston Celtic x Miami Heat 
(fi nal conferência leste, jogo 
1) – ESPN2

QUARTA-FEIRA

4h
Tênis
Roland Garros: qualifi cação – 
Star+

Veja na TV Às 18h15, Libertadores: RB Bragantino 
x Estudiantes de La Plata, no ESPN

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Fonte: Esporteemidia.com

Cariocas

Voleibol

Time joga hoje e técnico rubro-negro fala 
em superar ‘dificuldade de resultados’

Flamengo volta a 
campo com Paulo 

Sousa cada vez 
mais pressionado

O Fluminense 
venceu o Athletico-PR e 
ganhou um respiro no 
Campeonato Brasileiro. 
Agora, os tricolores 
passam a focar na 
Sul-Americana, onde a 
equipe encara o Unión 
Santa Fe, nesta quinta-
feira, na Argentina.

O zagueiro Nino 
pregou calma e afirmou 
que a equipe já vem 
passando por diversos 
testes. Os tricolores 
precisam da vitória para 
seguir com chances de 

classificação no torneio. 
“É mais uma decisão, 
está sendo corriqueiro 
isso. A cada semana 
partidas decisivas, foi 
assim contra o Junior 
Barranquilla em casa, 
contra o Vila Nova 
na Copa do Brasil, 
hoje era uma partida 
extremamente decisiva 
para a gente, e quinta-
feira mais uma. Está 
virando hábito, temos 
que virar a chave dia 
após dia”, disse o 
defensor. (Gazeta Press)

No Flu, Nino prega foco em 
duelo na Sul-Americana

Gazeta Press 
 Rio de Janeiro,RJ

O Flamengo patina neste 
começo de Campeonato Bra-
sileiro. O clube carioca tem 
apenas uma vitória em seis 
jogos (empatou três vezes e 
perdeu duas partidas). No 
sábado (14), o Fla levou gol 
no fim e ficou no 2 a 2 com o 
Ceará, no Castelão. O resul-
tado pressiona ainda mais o 
técnico Paulo Sousa.

O comandante português 
convive com críticas e a tor-
cida está na bronca. Contudo, 
Paulo Sousa não perde a con-
fiança de que o Flamengo vai 
dar a volta por cima no Brasi-
leirão. “O torcedor já passou 
por vários momentos. Como já 
disse em uma coletiva, é um 
torcedor que tem muito amor 
por esse clube. E com certeza 
vai apoiar nesta dificuldade 
de resultados, porque ele vai 
aparecer. Nós merecemos, 
temos vindo a trabalhar para 
isso”, falou o técnico. 

“Infelizmente, os mo-
mentos não têm sido bené-
ficos, mas nós vamos conti-

nuar a focar no que acredi-
tamos. E com certeza isso 
vai virar”, declarou o coman-
dante português.

O time rubro-negro, agora, 
volta as atenções para a Copa 
Libertadores. O clube carioca 
se reapresentou no domingo 
para o duelo com a Univer-
sidad Católica, do Chile, nesta 
terça-feira, às 20h30 (de MS), 
no Maracanã.

Com dez pontos, o Fla-
mengo lidera o Grupo H da Li-
bertadores. Um empate basta 
para garantir classificação 
para as oitavas da final com 
uma rodada de antecedência.

No Botafogo, técnico elogia sintonia
 Após a vitória por 3 a 1 

sobre o Fortaleza no domingo 
(15), Luís Castro, técnico do 
Botafogo, festejou a virada no 
Nilton Santos e ressaltou a 
aliança crescente com a tor-
cida. O português disse que o 
torcedor, que muitas vezes é 
impaciente, soube entender os 
momentos da partida e trouxe 
tranquilidade para os joga-
dores do Bota conseguirem a 
virada.

Luciano Shakihama

A dupla com o sul-mato-
-grossense Saymon e o ca-
rioca Bruno Schmidt ficou em 
terceiro lugar na etapa final 
do Circuito Sul-Americano de 
vôlei de praia, que aconteceu 
no Praia Clube, em Uberlândia 
(MG). A disputa do fim de se-
mana foi dominada pelo Brasil, 
que ratificou o título da tempo-
rada continental no masculino 
e feminino. 

“Tivemos alguns impre-
vistos físicos comigo na reta 
final do campeonato e infeliz-
mente não consegui dar 100% 
de mim. Mas em meio as difi-
culdades, conseguimos se su-
perar e conquistar o 3º lugar”, 
escreveu o campo-grandense 
em rede social. 

“Agradeço ao meu par-
ceiro@_bruno_schmidt_ pela 
garra de me ajudar perante 
as dificuldades para conti-
nuarmos em busca do nosso 
objetivo. E, agradecer também 
a todos os parceiros e apoia-
dores que estão conosco nesse 
ciclo”, acrescentou o atleta de 
28 anos. 

Na decisão do bronze, 
Saymon e Bruno bateram os  
uruguaios Hannibal e Cairus 
por 27/25, 21/16. O ouro foi 
para André/George, e a prata 
ficou com os primos Grimalt, 
do Chile. Os chilenos foram os 
algozes de Saymon e Bruno 
na semifinal, com vitória por 
duplo 21/19.

No feminino, dobradinha 
brasileira com Ana Patrícia e 
Duda, que derrotaram Elize e 
Thamela. As argentinas Ana 
Gallay e Fernanda Pereyra 

completaram o pódio local.

Etapa estadual define vencedores
As duplas formadas por 

Magda/Dayane (Bela Vista/
Campo Grande) e Cadu/An-
tony (Campo Grande/Bela 
Vista) conquistaram no do-
mingo (15), na Praça de Es-
portes Belmar Fidalgo, os tí-
tulos da 1ª Etapa do Circuito 
Estadual Adulto, que contou 
com a participação de 25 du-
plas da Capital, de Corumbá, 
Três Lagoas, Dourados, Bela 
Vista, Aquidauana, Jardim, 
Amambai, Antônio João, Nova 
Alvorada do Sul, Maringá-PR, 
Cuiabá-MT, Araçatuba-SP e 
Bilac-SP.

O time Magda/Dayane, cam-
peão estadual de 2021, venceu 
Tatiana/Renatinha (Bela Vista/
Campo Grande) por dois sets a 
um, parciais de 19x21, 21x17 e 
15x 12. O terceiro lugar ficou 
com Aline e Nadiely (Campo 
Grande/ Aquidauana).

Na final masculina, a  dupla 
Cadu/Antony venceu Alex/
Marlon (Campo Grande/Bela 
Vista) também por dois sets a 
uma, parciais de 21 x 18, 18 x 
21 e 15 x 12. O terceiro lugar 
foi para Marcio Jr./Miguel 
(Campo Grande/Bela Vista) 
por 25 x 22.

A próxima etapa está pre-
vista para o fim deste mês, nas 
quadras do Projeto Coruja, na 
Capital. 

No indoor, MS é 5º e vê MT campeão
A seleção Sub-20 masculina 

de Mato Grosso do Sul parti-
cipou do Brasileiro de Seleções 
da 1ª divisão em Maceió (AL). 
Com duas derrotas durante a 

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 
2022 começam hoje (17), com disputas nas modalidades 
basquetebol e futsal, para estudantes-atletas na faixa 
etária de 15 a 17 anos. Esta primeira etapa ocorre em 
Campo Grande, e vai até a próxima segunda-feira (23), com 
recorde de participantes: são 1.068 atletas, de 58 municípios 
segundo os organizadores. Ao todo, aproximadamente 1,5 
mil pessoas estão envolvidas. A participação dos municípios 
nesta edição será por seleções, isto é, equipe formada por 
estudantes-atletas representantes de várias instituições de 
ensino públicas e/ou privadas. Assim, o formato alinha-se 
à etapa nacional, os Jogos da Juventude, organizados pelo 
Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2022, o evento terá 
Aracaju (SE) como cidade-sede, entre 1 e 18 de setembro. 
(Da Fundesporte)

Facebook/Reprodução

Flamengo volta a 

Time joga hoje e técnico rubro-negro fala 
em superar ‘dificuldade de resultados’

campo com Paulo 
Sousa cada vez 

mais pressionado

No Flu, Nino prega foco em 
duelo na Sul-Americana

No Flu, Nino prega foco em 
duelo na Sul-Americana

No Flu, Nino prega foco em 

Cariocas

Time joga hoje e técnico rubro-negro fala 
em superar ‘dificuldade de resultados’

Flamengo volta a 
campo com Paulo 

mais pressionado

“A torcida não nos deses-
perou em momento algum, 
entendeu a equipe. Os joga-
dores se sentiram mais con-
fortáveis. Quero ver o estádio 
sempre cheio, quero sempre 
emoção dentro do estádio. 
Tivemos hoje uma paz vinda 
de fora”, disse ele.

“Confiança se mostra para 
conquistar. Foi o que acon-
teceu, fomos conquistando a 

confiança. Mas a confiança 
no futebol tem caracterís-
ticas muito próprias, ela vai 
embora muito rapidamente, 
vivemos dos resultados”, 
acrescentou.

No sábado (21), o Bota vi-
sita o América-MG, 20h, no In-
dependência. Com 11 pontos, 
a equipe está na 4ª colocação, 
a dois do líder Corinthians. 
(Com Folhapress)

Treinador Paulo Sousa 
convive com onda 
crescente de críticas e 
balança no cargo
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Saymon comemora pódio em Sul-Americano

campanha, para Mato Grosso 
e Amazonas, os sul-mato-gros-
senses terminaram em quinto 
lugar e, como consolo, garan-
tiram a permanência nessa 
divisão. Já o campeão Mato 

Grosso, o vice Roraima e o ter-
ceiro, Amazonas, jogarão na 
Divisão Especial. As equipes da 
Bahia, de Goiás e Alagoas foram 
rebaixadas para a 2ª divisão em 
2023. (Com FVMS)

Bruno e Saymon 
exibem a medalha 
de bronze de etapa 
sul-americana
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Méri Oliveira

Formada em 2009, a banda Nir-
vana Mindfuck se prepara enquanto 
faz a contagem regressiva para par-
ticipar do Rock in Rio 2022, no mês 
de setembro. Para saber um pouco 
mais sobre essa história, a repor-
tagem do jornal O Estado conversou 
com Sérgio Marques Junior, o “Kurt”, 
vocalista da banda, e agora conta 
tudo para você.

O cantor e guitarrista conta que 
começou a estudar guitarra em 2009 
e as primeiras músicas que ga-
nharam forma foram justamente 
do Nirvana. Posteriormente teria 
aprendido a tocar coisas mais com-
plexas. “Depois de cerca de um ano 
e meio, mais ou menos, eu passei a 
tocar melhor e aprender a tirar sons 
diferentes, mas bem elaborados do 
tipo Iron Maiden, Slayer, entre ou-
tros”, relembra.

Já em 2011, um produtor da ci-
dade que gerenciava várias bandas 
da Capital viu um vídeo em uma rede 

social e não teve dúvidas: montaria 
uma banda para aquele garoto que 
se arriscava a arrancar notas da 
guitarra. “Assim surgiu o primeiro 
Nirvana: chamava-se ‘Especial Kurt’, 
primeiro cover da minha vida. Em 
2012 e 2013 ele pegou esse mesmo 
vídeo e publicou numa fanpage do 
Nirvana, chamada ‘Nirvana Bodah’ 
e o meu vídeo viralizou. Então uma 
menina teve a ideia de pegar o meu 
vídeo e colocar numa competição 
entre os líderes de fan pages do Nir-
vana no Brasil, onde o ganhador se 
tornava o melhor cover da América 
Latina. Meu vídeo ficou em primeiro 
lugar e aí veio o título de melhor 
cover da América Latina daquele 
ano depois”, conta Kurt.

Ali foi o início de tudo: depois 
desse título, vários shows come-
çaram a aparecer para a jovem 
banda, que passou, inclusive, a tocar 
fora. Desde então já foram mais de 
dez formações da banda entre 2011 
e 2022, já que antigamente, segundo 
explica o músico, os integrantes não 

eram fixos, tocando apenas como 
freelancers.

Já em 2014, novamente foi rea-
lizada a competição para eleger o 
melhor cover da América, e naquela 
ocasião o páreo foi duro: “Havia apa-
recido um peruano que tinha uma 
voz muito parecida com a do Kurt 
Cobain, mas na votação entre líderes 
de fanpage ele ficou para trás ainda, 
então eu obtive o título. A gente 
começou a tocar muito para fora: 
Manaus, Porto Velho, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia... 
para todos esses lugares aí. Em 2015 
a banda chegou no auge, tendo uma 
agenda de shows com basicamente 
quatro shows por semana”, relembra 
Kurt. A maioria dos shows dessa 
época era em Campo Grande, na 
proporção de um show fora para 
cada três na Capital.

Em 2016, novamente, a banda 
foi eleita o melhor cover do Nirvana 
na América Latina, após competir 
com um peruano e um argentino. 
“Mais uma vez eu fiquei em primeiro 

CONTAGEM 
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Banda campo-grandense 
se prepara para 
tocar no palco 
Supernova no 
Rock in Rio 2022

lugar e assim eu mantive até 2019. A 
banda fez mais ou menos entre 312 
e 322 shows, eu não lembro exata-
mente. Mas 2015 e 2019 foram mais 
ou menos essa média de shows aí, 
entre altos e baixos”, conta.

Em 2020, o vocalista decidiu 
tentar carreira solo e, com isso, a 
banda finalizou os trabalhos, mas, 
infelizmente, acabou não dando 
certo. “Como não deu sucesso a 
carreira solo, no fim de 2021 deci-
dimos voltar com a banda, mudando 
então o nome dela, que passou a 
se chamar Nirvana 
M i n d f u c k 
Brasil, 

deixando 
de se chamar Nirvana 

cover América Latina, e 
desde então voltamos a tocar. 

O único que ficou em todas as for-
mações fui eu.”

Rock in Rio
Como a Mindfuck ostenta o tí-

tulo de melhor cover do Nirvana da 
América Latina, isso proporciona 
a possibilidade e oportunidades 
de fazer vários shows. Assim, era 
de se esperar que, em algum mo-
mento, a banda acabasse por atrair 
os olhares – e ouvidos – de alguma 
grande franquia de festivais, e foi 
exatamente o que aconteceu.

“Em razão de uma agenda muito 
legal de shows para uma banda do 
interior, a gente andou chamando 
atenção de um pessoal de Curitiba 
que tem um contato direto com o 
Rock in Rio e, como a gente re-
lembra uma banda lendária, eles de-
cidiram colocar a gente como banda 
convidada, lembrando: a gente é 
apenas uma banda convidada, nós 
não vamos aparecer no site oficial, 
nós vamos tocar em um horário em 
que eles vão escolher e a hora que 
vamos tocar não sabemos ainda, 
só sabemos que será no dia 11 de 
setembro, e que vai ser no palco 
Supernova”, adianta o guitarrista.

Para Fernando Nascimento da 
Silva, baterista da banda, o aconte-
cimento ainda não foi “processado”. 
“A ficha ainda não caiu, mas, com 
certeza, vai ser uma experiência 
única, porém vai ser um show como 
qualquer outro e vou sempre me em-
penhar e dar meu melhor”, dispara 
o músico.

Já para Maico Luiz Pereira, 
que atende pelo nome artístico de 
“Mike Topnight”, baixista do grupo, 
tocar no Rock in Rio é um sonho 
de infância que se realiza. “Estou 

em choque até hoje com a notícia, 
vai ser sensacional tocar no maior 
evento de rock do mundo! Sempre 
sonhei em tocar lá desde criança, 
e vou poder realizar esse sonho”, 
pontua.

Kurt explica que tudo isso se deu 
graças a uma indicação, e que tem 
os documentos com o convite oficial, 
porém os papéis não podem ser di-
vulgados publicamente, mas podem 
ser mostrados, caso seja necessário, 
já que se trata de documentos que 
somente as bandas recebem e se 
comprometem a manter o sigilo 
sobre vários detalhes, por conta de 
um termo de confidencialidade.

Apesar de estarem muito felizes, 
os integrantes da banda ainda não 
conseguem acreditar que vão tocar 
no Rock in Rio. “A ‘ficha ainda não 
caiu’, estamos custando acreditar 
nisso, pois os shows pequenos que 
a gente faz em cidades por aí já 
exigem uma responsabilidade muito 
grande nas nossas costas. Imagina 
um evento com a proporção do RiR 
com 70 mil pessoas à sua frente... 
vai ser uma experiência absurda e, 
com certeza, vai dividir águas para 
o rock’n’roll de MS”, dispara Kurt.

Planos
“Ah, mas é uma banda cover, o que 

é que eles podem ter de planos além de 
shows tocando músicas do Nirvana?”, 
alguns podem pensar. Mas aí é que 
está a graça da coisa toda: a banda 
pretende gravar músicas inacabadas 
de Kurt Cobain. “Pretendemos pegar 
músicas do Nirvana que eram só 
rascunhos do Kurt e, baseados nisso, 
regravar essas músicas, já que eu 
sou a voz do Kurt na América Latina, 
quero dar continuidade ao trabalho 
do Nirvana. Vamos pegar músicas que 
nunca foram lançadas, trabalhá-las, 
gravá-las, e tentar algum contato 
com algum membro do Nirvana ou 
alguma produtora e gravadora da 
época da banda, para ver se a gente 
consegue uma chance no showbiz”, 
dispara Kurt.

Agenda de shows
Atualmente e, principalmente com 

a retomada de eventos pós-pandemia, 
a banda está com a agenda cheia 
daqui até setembro. “Temos uma 
agenda de shows bem grande, e 
maioria dos shows é para fora de 
Campo Grande: temos Manaus, For-
taleza Porto Alegre, Dourados, Ponta 
Porã,  Assunção, Goiânia e Roraima 
e, por último, último show do ano que 
a gente vai fazer e que tá na nossa 
agenda, é o Rock in Rio, no Rio de 
Janeiro”, finaliza o vocalista.
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Anitta usa vestido 
de R$ 197 mil em 
premiação nos EUA

Universal TV estreia 
filme romântico 
com Emilia Clarke 

‘Dança dos Famosos’
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Time masculino se apresentou ao som do 
funk e Gil levou a melhor com Mayara Rosa
Folhapress

O ex-BBB Gil do Vigor teve 
a melhor performance e foi 
o primeiro colocado no do-
mingo (15) na “Dança dos 
Famosos”, quadro tradicional 
do Domingão. O time mascu-
lino se apresentou e dançou 
ao som de funk.

Todas dançaram frente ao 
júri artístico, formado pela 
atriz Karine Teles, 43, e pelo 
ator Mateus Solano, 41, e ao 
júri técnico, composto por 
Ana Botafogo, Carlinhos de 
Jesus e José Carlos Aran-
diba, o “Zebrinha”.

Gil se destacou e levou a 
melhor pontuação ao lado 
de Mayara Rosa, ao som de 
“Agora Eu Sou Solteira”.

Se apresentaram hoje na 

respectiva ordem: Tierry e 
Carla Bruno, ao som de “Ela 
Só Pensa em Beijar”, de Mc Le-
ozinho. Gil do Vigor e Mayara 
Rosa, ao som de “Agora Eu 
Sou Solteira”, na voz de Va-
lesca Popozuda. Vitão e Gabe 
Cardoso, ao som de “Vou De-
safiar Você”, de MC Sapão. 
Sérgio Menezes e Mariana 
Torres, ao som de “Cerol na 
Mão”, do Bonde do Tigrão. 
Douglas Souza e Bia Marques, 
ao som de “Ela é Top”, de MC 
Bola e Xande de Pilares e Lore 
Improta ao som de “Glamu-
rosa”, de MC Marcinho.

A pontuação geral das du-
plas fica da seguinte forma:  
169,1 para Gil do Vigor e 
Mayara Rosa; 169,0 para 
Sérgio Menezes e Mariana 
Torres; 168,6 para Douglas 

A cantora Anitta, 
29, marcou presença no 
tapete vermelho do Bill-
board Music Awards 2022 
e chamou atenção com seu 
look e acessórios. A pre-
miação de música ameri-
cana aconteceu no domingo 
(15), e foi realizada em Las 
Vegas, nos Estados Unidos.

A artista usava um ves-
tido rosa das grifes Fendi 
+ Versace, que custa mais 
de US$ 38 mil – cerca de R$ 
197 mil. A peça metálica e 
com detalhes dourados nas 
alças já está esgotada no site 
oficial da marca. Além disso, 
Anitta também usou saltos 
da marca Jimmy Choo, no 
valor de US$ 1.175 – o equi-
valente a R$ 5.951.

A cantora completou o 
look com joias da marca de 
luxo Tiffany and Co. A artista 
apresentou uma das cate-
gorias da noite, que ainda 

contou com apresentações 
de artistas como Bruno Mars 
e Florence and The Machine.

Focada em sua carreira 
internacional, a cantora 
participou recentemente 
do clipe oficial da música 
“First Class”, do rapper 
americano Jack Harlow, 24. 
A cantora e o rapper com-
partilharam em meados de 
maio, nas redes sociais, um 
trecho do videoclipe.

“Eu acho que Jack Harlow 
está me colocando na pri-
meira classe nessa sexta-
-feira”, escreveu Anitta na 
postagem no Instagram, 
que recebeu comentários 
de anônimos e famosos. A 
atriz Alice Braga comentou 
“sério”, acompanhado de 
emojis com cara de admi-
ração. A influenciadora Gkay 
escreveu: “Não consigo parar 
de gritar” e “Dona de Tudo”. 
(Folhapress)

Marina Lourenço
Folhapress

Não é de hoje que Harry 
Styles quer se desvincular 
da imagem de garotinho de 
boyband, fama que adquiriu 
na sua fase de One Direction. 
Entre suas várias tentativas, 
que incluem desde músicas 
sobre sexo oral até looks de 
vestido, a mais madura até 
agora é “Harry’s House”, seu 
terceiro disco solo, que chega 
às plataformas digitais no pró-
ximo dia 20.

Quando apostou numa 
imagem rockstar à lá David 
Bowie e Fleetwood Mac, no 
seu primeiro álbum solo, de 
2017, Styles soou pouco ori-
ginal. Dois anos depois, foi a 
vez de “Fine Line”, disco que 
trouxe canções de produções 
mais robustas e que mesclava 
um soft rock com o pop contem-
porâneo – o que até lhe rendeu 
uma boa obra e hits lucrativos, 
mas nada muito além disso.

Se comparado a essas ver-
sões, o Styles de “Harry’s 
House” é não só mais au-
têntico, mas também mais 
ousado – ainda que numa 
embalagem limitada.

Com uma pegada oitentista, 
o álbum abre com uma de suas 
melhores faixas, “Music For a 
Sushi Restaurant”, que traz 
um bumbo marcante, num 
synthpop com toques de rock, 
R&B e soul. A canção sintetiza 
bem a nova era do músico e 
soa como um convite à balada 
estilo anos 80 evocada pelo 
restante da obra.

Na mesma atmosfera, 

A ex-BBB e rapper Karol 
Conká, 36, incomodou a ex-
-modelo e ex-A Fazenda So-
lange Gomes, 48, após uma 
declaração considerada polê-
mica. A cantora participava de 
uma entrevista ao Chupim na 
rádio Metropolitana.

Questionada se aceitaria 
um convite para participar do 
reality “A Fazenda” (Record), 

a rapper respondeu que não. 
“Eu acho que vou me estressar 
um pouco. Talvez ia ser até 
tranquilo [cuidar dos bichos]”.

Na sequência, ela afirmou 
que o programa é “muita bai-
xaria”, frase que incomodou 
Solange. “É muita baixaria. 
Aí eu já não me encaixo muito. 
Embora as pessoas achem que 
eu sou uma barraqueira, mas 

eu não sou. Eu fui explosiva, 
uma pessoa explosiva. Hoje eu 
controlo muito mais a minha 
animosidade”, disse Karol.

Na manhã deste domingo, 
Solange postou em seu Twitter 
uma mensagem inicialmente 
enigmática: “Bom dia vul-
cões! Acabei de ler algo... E 
estou passada!”. Em seguida, 
postou uma foto da cantora 

falando sobre a rejeição em ir 
para “A Fazenda” com a frase 
“muita baixaria”. Na próxima 
postagem, Solange desabafou.  
“Sra. Karol Conká. Dizer que 
‘A Fazenda’ é muita baixaria? A 
maior baixaria é ser eliminada, 
ops, rejeitada com 99,17%. Nem 
a Globo conseguiu te salvar 
depois, bicha. Ass.: Solange”, 
escreveu. (Folhapress)

No próximo sábado 
(21), às 23h, o Universal 
TV programou a estreia de 
“Uma Segunda Chance Para 
Amar”, filme estrelado por 
Emilia Clarke, atriz mundial-
mente conhecida por inter-
pretar Daenerys Targaryen 
na série Game of Thrones. 
Na trama, Kate (perso-
nagem vivida por Emilia) 
é uma jovem inglesa frus-
trada, que trabalha como 
Elfa em uma loja, durante 
o ano todo. Às vésperas 
das festas de fim de ano, 
as coisas logo mudam para 
melhor quando ela conhece 
Tom (Henry Golding, ator 
de “Crazy Rich Asians”), 
um rapaz encantador, que 
pode ser a resposta para os 
seus problemas. À medida 
que a cidade se transforma 
na época de Natal, a cres-
cente atração de Tom e Kate 
se transforma em um lindo 
romance. Verifique a classi-
ficação indicativa. 

Sobre a Universal TV
A Universal TV é líder 

entre canais de séries, e 
tem as oito séries mais as-
sistidas da TV por assina-
tura. O canal está presente 
em mais de 10 milhões de 
domicílios e exibe ficções 
de sucesso como “Law & 
Order: SVU” e as franquias 
“Chicago” (Fire, P.D. e Med) 
e “FBI” (FBI, Most Wanted e 
International). 

O canal faz parte da NB-
CUniversal, que no Brasil 
funciona como uma joint-
-venture com o Grupo Globo, 
uma das principais empresas 
de comunicação e entreteni-
mento do mundo. 

O foco da programação 
reforça o conceito de que 
os protagonistas das sé-
ries e dos filmes, com suas 
personalidades marcantes, 
são o ponto central de uma 
boa história, levando o me-
lhor do entretenimento aos 
assinantes.

funk e Gil levou a melhor com Mayara Rosa

Gil do Vigor termina 
rodada em 1º lugar

Souza e Bia Marques; 168,1 
para Xande de Pilares e Lore 
Improta; 167,8 para Vitão e 
Gabe Cardoso; 166,8 para 
Tierry e Carla Bruno.

Com o resultado deste do-
mingo, se classificam para 
a próxima fase Gi do Vigor, 
Sérgio Menezes e Douglas 
Souza. Xande de Pilares, 
Vitão e Tierry irão para a 
repescagem.

Beijo no palco
Logo na primeira música, 

“Se Ela Dança, eu Danço”, 

a dupla formada por Tierry 
e Carla Bruno levantou o 
ânimo da plateia do “Do-
mingão com Huck”. Em um 
dos trechos da apresen-
tação, a dupla deu um beijo 
de boca na frente de todos 
durante a música. 

Após a performance, Lu-
ciano Huck perguntou sobre 
o beijo aos jurados, momento 
em que Carla Bruno falou 
“Não sou eu quem escolhe a 
música”. Tierry aproveitou e 
emendou: “Mas quem esco-
lheu o beijo foi você”.

Harry Styles lança seu melhor disco 
solo, com energia arroz de festa

Karol Conká critica ‘A Fazenda’ por ‘baixaria’, 
e Solange Gomes a chama de ‘rejeitada’

“Late Night Talking” – que 
junto com “Boyfriends” e “As 
it Was” já havia sido apresen-
tada pelo cantor no Coachella 
deste ano – oferece uma onda 
vibrante, com sintetizadores 
demarcados numa harmonia 
pop. Isso também aparece em 
“Grapejuice”, que traz uma 
guitarra abafada, melismas 
agudos, vocal distorcido e tre-
chos com um gostinho psico-
délico que lembra um pouco 
o estilo de bandas como Tame 
Impala e MGMT.

Primeira canção do ano a 
receber um disco de platina, 

“As It Was” – que explodiu no 
TikTok pouco após o lança-
mento de seu videoclipe, no 
fim de abril – segue a mesma 
linha dançante e remete a 
“Take On Me”, do A-Ha, com 
teclado e bateria pulsantes.

Toda essa estética eletrô-
nica arroz de festa também está 
em faixas como “Cinema” e 
“Daydreaming”. Não é, porém, 
a única a compor o disco. Divi-
dido em lados A e B, ele surfa 
ainda em canções de folk, com 
batidas mais suaves e letras de 
coração partido e apaixonado.

Nessa parte mais sóbria 

de “Harry’s House”, o estilo 
que predomina é de intimi-
dade e calmaria – como se 
Styles resolvesse sacar um 
violão eletroacústico no meio 
de uma balada agitada, que, 
como sugere o nome do álbum, 
acontece em sua própria casa.

O folk das faixas “Little 
Freak”, “Matilda” e 
“Boyfriends” vão na direção 
contrária da principal po-
tência do disco e soam um 
tanto quanto clichê, lembrando 
muito do que o cantor já fez 
várias vezes desde que des-
pontou, no começo dos anos 
2010, na extinta One Direction. 
Já “Keep Driving”, “Satellite” 
e “Love Of My Life” são folks 
mais significativos para sua 
nova era e evitam harmonias 
simplistas.

Em relação às letras, se 
“Fine Line” era voltado a 
“sexo e tristeza”, como o pró-
prio Styles definiu na época de 
lançamento, “Harry’s House” 
traz versos não só sobre dores 
e tesão, mas também sobre 
rotinas banais – rodeadas 
por elementos como jardins, 
sushis, sucos e cinemas.

Styles disse recentemente 
à rádio americana SiriusXM 
que este é o primeiro trabalho 
que realizou a partir de uma 
sensação de liberdade, sem 
pressões sobre o passado. 
Exagero ou não, sua decla-
ração condiz bastante com o 
sentimento que o álbum evoca.

Produzido por Tyler Jo-
hnson e Kid Harpoon, “Harry’s 
House” mostra um músico 
mais calejado e promissor, 
com referências oitentistas.

Reprodução
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“Dançurbana em Casa” abre 
suas portas para o público

Artes cênicasCinemark

Espetáculos com audiodescrição serão apresentados gratuitamente
Divulgção

Marcelo Rezende

Até setembro, a Cia. Dan-
çurbana abre as portas com o 
projeto “Dançurbana em Casa 
– Ciclo de Atividades Cultu-
rais”. A companhia abre a sua 
casa para crianças, jovens e 
adultos, com apresentações de 
espetáculos de seu repertório 
(parte deles com audiodes-
crição), cursos de aperfeiço-
amento para os seus artistas 
e artistas da comunidade e 
ações de formação em seis 
escolas da Capital, por meio de 
Oficina de Mediação Artística. 

O projeto “Dançurbana em 
Casa – Ciclo de Atividades Cul-
turais” está diretamente relacio-
nado às ações que a companhia 
realiza frequentemente, visando 
manter, aprimorar e ampliar a 
sua atuação, além de promover 
o acesso aos bens culturais e 
a inclusão sociocultural para 
deficientes visuais por meio de 
apresentações de espetáculos 
com audiodescrição e da criação 
de mais um roteiro audiodes-
critivo para um espetáculo 
de dança do seu repertório. A 
Cia. Dançurbana foi a primeira 
companhia de dança de MS a 
apresentar um espetáculo para 
pessoas com deficiência visual 
no Estado; é pioneira tanto em 
tradução em libras quanto em 
audiodescrição. 

“Com este projeto nosso 
propósito é conseguir difundir, 
cada vez mais, os nossos es-
petáculos (para todos os pú-
blicos!), levar a dança para 
crianças e jovens nas escolas 
e capacitar a nossa equipe 
(artistas e gestores) e nossos 
colegas artistas, por meio de 

A Rede Cinemark lança 
neste mês o projeto Ingresso 
Azul, com sessões mensais 
adaptadas a crianças com 
transtorno do espectro au-
tista em diversos complexos 
no país. As próximas ses-
sões serão na quarta-feira 
(18), em São Paulo, Ribeirão 
Preto, Rio de Janeiro, Campo 
Grande, Cuiabá, Recife, Sal-
vador e Natal, com o filme 
“Sonic 2”. Confira os horá-
rios, valores e cinemas par-
ticipantes por meio do link: 
https://www.cinemark.com.
br/ ou no app da Cinemark. 

As sessões do Ingresso Azul 
têm um tratamento especial a 
fim de que as crianças possam 
se sentir à vontade para curtir 
o filme ao lado de seus respon-
sáveis. O volume do som é mais 
baixo que o das convencionais, 
e as luzes da sala ficam acesas. 
Além disso, as exibições não 
contam com propagandas co-
merciais e trailers. A rede vem 
promovendo sessões com esse 
formato desde 2021. 

“O objetivo da Cinemark 
com o ‘Ingresso Azul’ vai 
além da inclusão. Nosso 
maior desejo é proporcionar 
às famílias uma oportu-
nidade para que todos se 
sintam confortáveis e se di-
virtam juntos ao assistir a um 
filme, com todos os cuidados 
e suporte necessários”, co-
menta Vinicius Pagin, diretor 
de Programação da Rede.

Sobre o filme
O Dr. Robotnik retorna à 

procura de uma esmeralda 
mística que tem o poder de 
destruir civilizações. Para 
detê-lo, Sonic se une a seu 
antigo parceiro, Tails, e parte 
em uma jornada para encon-
trar a joia antes que ela caia 
em mãos erradas.

Rede Cinemark no Brasil
Líder mundial em venda de 

ingressos, a Rede Cinemark 
representa cerca de 30% do 
mercado brasileiro de cinema, 
com 626 salas de cinema em 
85 complexos distribuídos por 
48 cidades, em 15 estados e no 
Distrito Federal. É da Rede 
Cinemark a primeira sala de 
cinema em 3D da América 
do Sul. Em 2014, a Cinemark 
trouxe uma nova tecnologia, 
as poltronas com movimento 
D-BOX que contam com um 
recurso que oferece comandos 
para que se movimentem a fim 
de simular vibrações, quedas 
e trepidações. 

Também trouxe ao Brasil 
a tecnologia Extreme Di-
gital Cinema (XD), com telas 
maiores que as convencio-
nais e uma sonorização 
ainda mais potente, reunindo 
o que há de mais moderno em 
tecnologia 2D e 3D. A rede 
ainda apresentou a primeira 
sala com conceito VIP do 
país. A Cinemark também 
oferece o serviço de compra 
de ingressos e combos por 
meio do aplicativo exclusivo 
da rede. Pelo app, é possível 
conferir a programação dos 
complexos, realizar compras 
da bilheteria e bomboniere 
sem filas, acessar cupons de 
descontos exclusivos e ga-
nhar cashback em parceria 
com a Méliuz. (MR)

SERVIÇO: “Sonic 2”, com 
sessões especiais para crianças 
com transtorno do espectro 
autista, será exibido na quarta-
feira (18), promovido pelo projeto 
Ingresso Azul. Confira os horários, 
valores e cinemas participantes 
no app ou site da Cinemark. 
Vendas disponíveis na bilheteria, 
app Cinemark e site oficial da 
Cinemark.

Córrego Segredo corria 
com a força do Rio Paraguai. 
Córrego Prosa não ficava 
atrás e fluía feito o rio Pa-
raná! E o tempo acabrunhado 
despejando seus lamentos em 
forma de um aguaceiro digno 
de pantanal. Nossa cidade mo-
rena assustada e acuada com 
esse destempero climático, 
olhava atônita. Coisas do fa-
migerado aquecimento global 
soprando suas desavenças 
com o nosso humano modo 
de ser e destruir. Os dois cór-
regos desfilando e desafiando 
a todos com suas águas bra-
vias que literalmente cortam 
a cidade de cabo a rabo rumo 
ao Rio Anhanduí. Se juntam 
lá onde nasceu a cidade em 
frente ao Horto Florestal. Era 
o começo de tarde e parecia 
que já era noite. Em frente ao 
Shopping a velha inundação 
do Córrego Sóter abraçado 
ao Córrego Segredo levava 
tudo e todos. Carros mais 
ousados já boiavam feito bar-
quinhos de papel.

Céu mais escuro e nuvens 

mal-intencionadas se avolu-
mavam com raios e trovo-
adas assustando até mesmo 
os bombeiros já acostumados 
com essas precipitações incon-
venientes. É que cercaram os 
córregos de asfalto e prédios. 
Já disseram que “A natureza 
não reclama, mas se vinga”. E 
as aguas cumprem esse papel 
sem dó nem piedade.

Na beirada do Horto Flo-
restal, dois jovens discutem o 
fim de uma relação. A menina 
não querendo mais o compro-
misso com Thiago. Thiago 
angustiado com a separação. 
Ele havia alimentado um ban-
quete de expectativas. Era da-
queles apaixonados de lamber 
os pés da bela menina, que do 
alto dos seus 16 anos, já es-
tava interessada em começar 
outra relação.

Ela era Gabriela que havia 
se apaixonado por Luciene 
perdidamente. Coisa de pele, 
segundo ela, que até assumia 
que não entendia “o porquê ”, 
mas, estava apaixonada por 
Luciene e Luciene por ela.

Não valia a pena ficar en-
ganando Thiago, até porque 
Thiago era muito gente boa.

Thiago ouvia e argumen-
tava. Não aceitava. Não en-
tendia. Retrucava. Colocava 
o nível de preconceito que 
ela iria enfrentar. Ele como 
cristão e ela como musicista 
do coral dos cultos dominicais, 
iriam sofrer o “cão que o diabo 
criou” ou “o pão que o diabo 
amassou”.

Chuva aumentava perigosa-
mente fazendo já ondas no rio 
Anhanduí. O Prosa, o Segredo, 
o Sóter e vários outros irmãos 
de águas longínquas, como 
que enfurecidos, carregavam 
todas as lágrimas das mu-
lheres que sofrem violência na 
cidade Morena para o pequeno 
rio a caminho do mar.

A conversa, feita debaixo 
da árvore já encharcada de 
chuva que escorria tanto do céu 
quanto dos olhos de Thiago, 
não chegava num final feliz. Ga-
briela também chateada, mas, 
muito determinada pedia des-
culpas, mas era seu coração e 

não a sua razão que mandavam 
nela naquele momento.

Thiago então num rasgo 
de desespero, já que nos seus 
pensamentos vinham apenas 
as manifestações de gozo e 
de que perdeu sua namorada 
para uma outra mulher. As ri-
sadas, as pilherias, o bullings 
homofóbicos se avolumando. 
Seus pais conservadores, 
seus amigos, seus inimigos, 
seus fantasmas. 

Levantou-se e vaticinou. – 
Nesse mundo eu não vivo sem 
você. Adeus! E saiu correndo 
para pular no rio Anhanduí ali 
na sua frente. A correnteza 
era intensa. Gabriela tentou 
segura-lo, mas, ele escapou 
e gritou: -Me larga. Prefiro 
morrer! 

Em meio a chuva alcançou 
a Avenida Ernesto Geisel, com 
carros andando mais devagar 
por conta da chuva. Foi atra-
vessando a rua e se lançou 
no rio Anhanduí exatamente 
na junção entre o Segredo e 
o Prosa. Lá onde nasceu a 
cidade de Campo Grande.

Gabriela em desespero 
pedia socorro, gritando para 
que alguém o salvasse da-
quela insensatez. Alguns 
carros pararam, as pessoas 
desceram. Já se podia ver o 
corpo de Thiago sendo lan-
çado de lá para cá como uma 
folha seca ao vento.

Como num átimo, uma mu-
lher saiu do seu carro e pulou 
de vestido e tudo para tentar 
salvar o rapaz apaixonado 
que já ia quase que desmaiado 
boiando rumo ao Aero Rancho. 
A mulher muito ágil, conseguiu 
chegar até Thiago, pegando-
-o o pelo cabelo, escapou-lhe 
mais uma vez, momento esse 
que Thiago bateu fortemente 
a cabeça na parte de concreto 
do rio. Ficando ainda mais 
difícil o seu resgate. Mas, ela 
era ágil, agarrou novamente 
Thiago e o segurou firme para 
que dessa vez não escapasse. 
Conseguiu se firmar numa raiz 
na beira do turbilhão de aguas, 
esperando ajuda.  Imediata-
mente outros transeuntes, que 
assistindo ao ato heroico da 

moça passaram a acompanhar 
toda a ação desenvolvida, for-
maram uma corrente humana 
e com uma corda conseguiram 
puxar os dois sobreviventes. 
Logo chegaram os bombeiros 
que iniciaram o procedimento 
de recuperação da vítima e da 
nossa heroína que nessa al-
tura tinha perdido o sapato de 
salto e toda a sua maquiagem 
foi prejudicada.

Cercada por curiosos, im-
prensa e policiais, ela teve 
que se identificar com a sua 
carteira de identidade que 
na verdade trazia o nome de 
Marcos Antônio da Silva. O 
Policial insistiu: -Mas qual o 
seu nome? E ela sem pesta-
nejar – Meu nome é Marcos, 
mas, gostaria de ser chamada 
de Mariele.

Crônicas da Morena:  a inundação

Advogado, poeta, com quatro livros publicados: 
“Silêncio Escancarado”; “Tereré com Água 

Guarani”; Estelas Líquidas” e “Livro dos Acasos”.  
Foi presidente da Federação dos Servidores 

Públicos de MS; foi vereador em Campo 
Grande por quatro mandatos; ex-presidente da 
Fundação de Cultura de Campo Grande-MS; ex-

secretário de Estado de Cultura e Cidadania.

cursos de aperfeiçoamento. 
Vamos abrir as portas da nossa 
casa para a comunidade co-
nhecer e apreciar nossos es-
petáculos e para aprender co-
nosco”, destaca Marcos Mattos, 
diretor da Cia. Dançurbana. 

Casa aberta com espetáculos 
para todos os públicos 

Ao todo o projeto contará 
com 12 apresentações de es-
petáculos do repertório da Cia. 
Dançurbana. Serão apresen-
tados os espetáculos “K-ZUU” 
(para crianças entre 0 e 7 
anos), “R.U.I.A. – Realidade 
Ultrassônica de Invasão Ale-
atória” (crianças entre 7 e 14 
anos)  e “Poracê – O Outro 
de Nós” (classificação livre), 
além dos solos “Talvez Seja 
Isso” (para maiores de 12 

anos) e “Nu(m) Corpo Só” 
(para maiores de 16 anos), em 
escolas e na Casa de Ensaio; 
sendo quatro apresentações 
com audiodescrição. 

De portas abertas para 
o conhecimento 

Serão seis ações de for-
mação/oficina de mediação 
artística para alunos em seis 
escolas municipais, sendo 36 
horas de atividades em cada 
escola. E, ao fim das oficinas, 
os alunos terão a oportunidade 
de apreciar um espetáculo de 
dança. Já para os artistas e 
gestores da companhia e da 
comunidade serão oferecidos 
três cursos de aperfeiçoa-
mento artístico, com 20 horas 
cada: Curso de Metodologia do 
Ensino das Danças Urbanas, 

Curso de Figurino e Curso de 
Improvisação e Criação em 
Dança. Também será criado 
mais um roteiro audiodescri-
tivo de um espetáculo de dança 
do repertório da companhia.

 Em Corumbá, o projeto traz 
uma apresentação do espetá-
culo “R.U.I.A.” com audiodes-
crição, na sexta-feira (20), às 
16h, na Casa de Ensaio. Em 
julho, nos dias 1 e 2, às 19h30, 
na Casa de Ensaio, a progra-
mação traz a apresentação do 
solo “Talvez Seja Isso” com 
Jack Mourão; no dia 1º o es-
petáculo será com audiodes-
crição. Acompanhe as próximas 
ações do projeto “Dançurbana 
em Casa – Ciclo de Atividades 
Culturais” pelas redes sociais 
da companhia: Fanpage e Ins-
tagram. Mais informações em 
www.dancurbana.com.br/.

Crianças com transtorno 
do espectro autista têm 
sessão extra na quarta

As atividades envolvem 
espetáculos, mediação 
artística em escolas 
e cursos para artistas



A atriz e cantora Jamilly Mariano, de 17 anos, que começou a atuar aos 8 
em musicais no teatro, terá um papel de destaque na série “A Magia de Aruna”, 
produzida para a plataforma Disney+. Na trama, ela interpreta a jovem Mina e 
contracena com Caio Manhente e com as três bruxas guardiãs vividas por Cleo, 
Erika Januza e Giovanna Ewbank. A produção tem estreia prevista para 2023

Jamilly Mariano atua ao lado de Cleo, Erika Januza, 
Giovanna Ewbank e Caio Manhente em nova série
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 16/05

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Hoje é um bom dia para você ampliar seus projetos 
e colocar a força necessária para conseguir seus 
objetivos. Apesar de um entrave aqui e outro ali, 
você saberá a hora certa de melhorar uma situação. 
A grana tem altos e baixos hoje e convém você hoje 
não fazer grandes estripulias com seu dinheiro. A 
responsabilidade bate na porta, arianjo!

Pela manhã, a Lua na Casa 8 pede algumas mudanças 
de atitudes se você quiser fazer a diferença em seu 
trabalho e vida pessoal, taurina! Deixar alguns hábitos 
e medos fazem parte do processo e para conseguir o 
que sonha, será necessário dar esse primeiro passo. 
No trabalho, uma mudança de planos pode te ajudar a 
vencer obstáculos, mesmo que o chefe esteja no pé.

Algumas ideias diferentes podem ser vistas com 
desconfiança por colegas de trabalho, mas com seu jeito 
descontraído e dinâmico, logo essa energia vai embora 
e você consegue bons resultados em seu trabalho. Bons 
contatos através da internet, redes sociais e até com 
pessoas de outras localidades podem te colocar no 
mapa das oportunidades de reconhecimento profissional.

A Lua na Casa 6 traz uma certa dificuldade com 
assuntos ligados a tecnologia e inovação, fazendo 
você gastar mais horas que gostaria para resolver 
pendências. Contudo, uma boa notícia pode chegar 
através do seu trabalho, fazendo você sonhar com 
aquela desejada promoção. Se estiver buscando 
emprego a sorte também segue ao seu favor. 

Atenção redobrada com prazos e metas hoje, leãozinho. 
Você poderá ser cobrado um pouco mais no trabalho. 
Caso sua criatividade ou novas ideias fiquem um pouco 
bloqueadas, dê um tempo para sua cabeça e faça algo 
que estimule a sua mente um pouco melhor. Na saúde, 
cuidado com o stress e ansiedade. No romance, cuidado 
com ciúmes e cobranças.

Uma notícia ou oportunidade vinda de longe pode demorar 
um pouco mais tempo a chegar. Pode trazer certos atrasos 
em seu trabalho, gerando ansiedade. Mantenha a calma 
que tudo vai se resolver. Uma pessoa da família pode te 
pedir ajuda com alguma coisa burocrática, mas que traz 
sucesso no final de tudo. Nas relações amorosas, alguém 
do seu convívio pode chamar a atenção.

O trabalho traz movimento e agilidade. As cobranças 
do chefe aparecem, mas você saberá como sair dessa 
muito bem. Conte com seus colegas para ajudarem nas 
boas ideias. O dinheiro traz cautela, mas há perspectivas 
melhores se você resolver cuidar melhor dele. Com tanto 
compromisso, pode bater uma certa auto cobrança e as 
energias ficam um pouco mais pesadas.

O dia hoje traz alguns altos e baixos com grana, você pode 
ter a sensação de que o dinheiro mal chegou, mas ja foi. 
Nada de desespero, porque os astros dizem aqui que logo 
você recupera as boas ideias e ótimas oportunidades de 
ganhos chegam pra você melhorar de vez a sua situação. 
Na saúde, tudo zen, tudo bem, só cuidado com dores de 
cabeça em excesso, se cuide para cuidar!

A Lua na Casa 1 traz um dia agitado, com compromissos 
e alguns imprevistos. Sua energia estará disposta a 
fazer e acontecer, então, seja clara e objetiva em seus 
ideais para não se perder com tanto compromisso. 
Documentos, projetos e coisas ligadas a comunicação 
podem atrasar, mas a fé não abandona, você encontra 
caminhos com bons resultados.

Hoje você se sente um pouco mais exigente que o 
normal e a dica dos astros é que vá com calma nesse 
andor! O trabalho pede pé no chão, mas permita que 
colegas também te ajudem. O dinheiro pode ser o 
fator de preocupação hoje devido a compromissos que 
chegam, mas nada que você não consiga solucionar, 
Caprica. Saúde pede pé no freio no final da tarde.

Seu trabalho tem uma benção do universo hoje, 
principalmente se estiver ligado com comunicação. 
Não tenha medo de propor boas ideias. Você estará 
com vontade de ser notado e isso será ótimo para sua 
carreira. Com a grana tudo bem, assim como saúde. 
Em casa, uma mudança pode fazer parte dos seus 
planos em breve.

Voltar aos estudos ou tratar de outros conhecimentos 
pode ser um assunto que esteja em seus planos, 
mesmo que você ainda não encontre muito sentido. 
Permita-se a descobrir novos caminhos para crescer no 
trabalho. Com o dinheiro, a sorte continua ao seu favor 
e faz com que você esteja na linha de frente de novas 
chances de ganhos.

Telinha

Novelas Novelas Novelas Novelas 

O Clone 
Globo 15h30

Pantanal
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

O Cravo e a Rosa
Globo 13h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Além da Ilusão
Globo 17h30

Paula pensa em como contar a verdade para 
Flávia. Juca exige que Odete devolva todos os 
itens que pegou de Paula. Neném tem uma ideia 
para voltar a jogar no Flamengo. Guilherme 
esconde sua preocupação de Flávia e conversa 
com um neurologista. Paula e Carmem pensam no 
que irão fazer para vencer a aposta. Um vídeo de 
Neném jogando bola com crianças no Flamengo 
se torna um sucesso na internet. Paula vai atrás 
de Neném. Rose procura Guilherme. Juca tenta 
falar com Flávia sobre Eliete. Rose flagra Paula 
com Neném. Guilherme decide fazer um vídeo. 

Monique e Pedrinho seguem-no. No hospital, 
descobrem que é o pai. Monique se comove e 
garante que sentiu muita falta dele. Pedrinho é 
hostil. Ali reclama de suas esposas e é consolado 
por Zoraide. Mel tem alucinações e sofre trancada 
no quarto. Lucas se surpreende ao ver que Maysa 
fez a sua mala. O juiz abre a sessão, na qual vai 
ser dado o veredicto sobre Leo. Odete faz planos 
com a pensão. Creusa foge, mas Telminha vai atrás 
dela. Albieri conta tudo para Amália. O juiz declara 
procedente o pedido de Leônidas, uma vez que 
haja uma declaração formal da vontade de Leo.

Arminda anuncia a gincana na rádio. Leopoldo 
inicia seu treinamento com Inácio. Joaquim pensa 
em sabotar a gincana, e Davi o contraria. Úrsula 
tenta convencer Julinha a transferir a festa de 
Natal para a sua casa. Isadora se incomoda com 
um comentário sobre Rafael e Iolanda, e Joaquim 
se aproveita da situação. Emília aceita a proposta 
de Enrico. Silvana rasga as cartas que Letícia 
mandou para Bento. Nelsinho descobre que Joa-
quim o prejudicou na gincana. Olívia se desespera 
ao ver Tenório doente. Davi repreende Iolanda por 
forçar uma vida de casal com ele. 

Joana e Batista se beijam. Petruchio consola 
Catarina, mas eles acabam brigando. Calixto 
pressiona Josefa para saber do filho. Lindinha 
troca o seu presente pelo brinco e pela pulseira 
que Dinorá está usando. Quando Dinorá abre 
a caixa, encontra uma bíblia. Josefa promete 
a Dinorá recuperar o colar. Cornélio se ofende 
porque Batista suspeita de Dinorá. Berenice 
interrompe o beijo de Calixto e Mimosa. Josefa 
procura Joaquim para relembrar o passado. Jo-
aquim fica furioso ao perceber que Josefa está 
interessada no colar. 

Cassandra devolve o dinheiro para o pai e 
inventa que mentiu apenas por não querer ir na 
terapia. Vitor pede para a filha ficar mais tempo 
em casa e tratar melhor todos, pois só assim 
podem tentar reconstruir a confiança. Leonardo 
pede para Silvana não contar nada para Gustavo 
a respeito do homem que quer falar sobre herança 
de Dulce, pois trata-se do avô de Dulce, pai de 
Tereza. Estefânia recebe um bilhete anônimo 
dizendo ser uma garota que escutou Cassandra 
dizer no colégio que jogou água fervendo na planta 
da madrasta.  

Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com 
Nayara. Irma não acredita quando Madeleine diz 
à irmã que vai reconquistar José Leôncio. Levi 
confronta Muda. Filó flagra Levi com Muda e 
manda a moça se decidir entre o peão e Tibério. 
Madeleine e Irma discutem. Juma pede a Jove 
que não fale mais em ir embora. José Lucas está 
disposto a encontrar seu caminhão e fazer jus-
tiça. Muda deixa claro para Tibério que não gosta 
do peão da forma como ele gostaria. Muda beija 
Levi e revela ao peão o seu objetivo de vingança. 

Madeleine tem fim 
trágico e morre em 
acidente aéreo

Assim como aconteceu na primeira versão de “Pantanal”, 
em 1990, Madeleine, interpretada agora pela talentosa 
Karine Teles na segunda fase do remake da novela, terá 
um fim trágico. Nos próximos capítulos da saga adaptada 
por Bruno Luperi, todos ficarão chocados ao saber que a 
dondoca estava num avião de pequeno porte, sobrevoando 
com um tempo ruim, rumo a fazenda de José Leôncio 
(Marcos Palmeira). Arrependida por ter abandonado 
o marido no passado, ela decide ir atrás do filho e da 
possibilidade de reatar a relação com o fazendeiro. Mas a 
aeronave cai e não deixa sobreviventes. Quando a novela 
foi ao ar pela primeira vez, na extinta Manchete, a mãe 
de Jove teve seu destino selado após um pedido da atriz 
Ítala Nandi, que precisou deixar o elenco da produção para 
fazer um filme que já havia acordado. À época, o autor 
Benedito Ruy Barbosa matou a personagem para resolver 
a saída da atriz. Mas o novelista já havia criado um outro 
desfecho para a dondoca no roteiro original: ela sobreviveria 
ao acidente e seria resgatada pelo Velho do Rio (vivido 
agora por Osmar Prado). A experiência extrema seria uma 
redenção para Madeleine, que passaria a olhar o mundo de 
outra forma após quase morrer. A Madeleine de 2022 ainda 
é uma mulher que não encontrou um rumo para sua vida. 
Fútil, ela tenta esconder o seu vazio ao compartilhar seu 
cotidiano para seus seguidores nas redes sociais. Seria um 
contraste e tanto acompanhar a personagem numa jornada 
de aprendizado espiritual ao lado do Velho do Rio em meio à 
natureza. É uma pena a saída precoce de Karine do elenco.

Em ‘Pantanal’, Zefa 
vai trabalhar na 
fazenda de Tenório 
e conquista Tadeu

Paula Barbosa, a Zefa, futuro 
par romântico de Tadeu (José 
Loreto) em “Pantanal”, vai entrar 
na novela na próxima semana. Na 
trama, a moça vai trabalhar na 
casa de Tenório (Murilo Benício) 
por imposição de Maria Bruaca 
(Isabel Teixeira), que estará farta 
da vida que levava após descobrir 
a outra família que o marido 
mantinha em segredo em São 
Paulo. “Ela se apaixona pelo Tadeu, mas se policia por medo. Apesar de ser 
simples e humilde, Zefa é esperta. Acho que essa experiência de vida dela, de 
ter que se virar muito cedo, trouxe a ela uma esperteza”, conta a atriz, que é 
neta do autor Benedito Ruy Barbosa.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

 ED 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  

 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  
    

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

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

 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 

 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  

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

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

 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. LORIDA-
NI 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  

 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 

 CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO) 

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

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

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

 ALUGUEL DE SALÃO EM 
SIDROLÂNDIA 

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

 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 

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

 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 .  

 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 

 CASA COOPHATRABA-
LHO , QUITADA SÓ R$ 

200,00 MIL 
 Terreno 250 m² , 10O me-
tros do colégio militar , 2 
quartos , sala , cozinha, 
banheiro , garagem coberta 
,desocupada . Só Mudar. F. 
99807-4892/ Zap. 99128-
3044 . 

 VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

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

 VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA 

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

 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  

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

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

 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 

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

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

 JD DAS REGINAS 
 390m². 13x30. Asfalto. 
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 

 JD. FUTURISTA, OFER-
TA R$ 135 MIL , QUITA-

DO , TODO MURADO, 
360M² 

 800 metros da  Av. Hi-
roshima ,  colégio, asfalto , 
12X30 , 360 M² . F: 99807-
4892/99128-3044. 

 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 
Veiculos-Av.Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

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

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

 STRADA CS FREEDON 
1.3  

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

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

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

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

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

 VOYAGE I TREND 1.0 G6 
ANO 2013/2014 

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

 BORA 2.0 ANO 
2008/2009 

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

 POLO SEDAN 1.6 
 Polo Sedan 1.6 Ano 
2012/2013-Prata-Completo 
C.O.M Veiculos-Av.Bandei-
rantes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 

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

VOYAGE 1.6 TREND 1.6 
G7 ANO 2016/2017 

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

 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 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. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305. 

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

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

 HC VEICULOS 
 L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. 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 
 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 Automáti-
ca Diesel 14/15 branca R$ 
99.900,00. Telefones 3358-
1300 / 3043-1305. 

 HC VEICULOS 
 Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 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- Telefo-
ne (67) 99981-8686 

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

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

 VILA ADELINA PROX 
UFMS 

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

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

 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 

 COOPHAMAT 
 Ac:156,69m² / 
At:266,60m². Casa Em 
Excelente Localização Com 
Ampla Sala De Estar, 3 
Quartos, Bh Social, Cozi-
nha, Área De Serviço, Am-
pla Área Externa, Garagem 
Coberta/Varanda. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131  

 SANTO AMARO - 2 
CASAS 

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

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

 COROLLA ALTIS 2.0 
 Corolla Altis 2.0 -Ano 
2012/2013-Preto-Comp. 
Automático C.O.M Veicu-
los-Av.Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686 

 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 
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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. 

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 

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

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

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

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

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 

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

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 

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).

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. 

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

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

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

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

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

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 

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 

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

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

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

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 

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, Vi-
sitas em Domicílio. www.
paixaoeprazer. com.br 
Fone: 3043-4343  / 9 9332-
9227.

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

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

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

JOEL FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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


