O ESTADO

www.OESTADOONLINE.com.br
(67)

ANO XX | Nº 6.051| CAMPO GRANDE-MS | R$ 1,50 | QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022

SUPERLOTADOS

Divulgação

ARTES

Busca por atendimento nos serviços de
urgência e emergência
de Campo Grande subiu
exponencialmente em
decorrência dos casos
de COVID-19, dengue e
de síndromes respiratórias. Com isso, tanto
os hospitais da rede privada quanto os da rede
pública estão regis-

trando mais de 4 horas
de tempo de espera por
um atendimento médico.
O caso atinge todas as
especialidades, desde
clínicos gerais a pediatras. A demora pelo
atendimento ganhou as
redes sociais na noite
da última terça-feira
(24), quando pacientes
publicaram o descon-

tentamento pela demora
nas unidades públicas.
A equipe do O Estado esteve na tarde
de ontem (25) nas unidades hospitalares da
rede particular e constatou que a situação
se repete. Em alguns
casos, as unidades
chegam a informar a demora de 240 minutos.

Valentin Manieri

Valentin Manieri

“Top Gun:
Maverick” estreia
prometendo ação
Protagonizado e produzido por Tom Cruise, “Top
Gun: Maverick” chega hoje
aos cinemas, exaltado pela
crítica especializada e dando
o que falar na mídia de
entretenimento. O filme é
dirigido por Joseph Kosinski
com roteiro de Peter Craig
e Justin Marks, completam
o elenco Jennifer Connelly,
Jon Hamm, Lewis Pullman,
Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro,
Jay Ellis, Greg Tarzan Davis
e Ed Harris. Página C1
Fotos: Arquivo pessoal

COLUNA

Comunicado aponta que demora é de até 240 minutos

Em nota, a Sesau
(Secretaria Municipal
de Saúde) informou
que as unidades de
urgência e emergência
do município, UPAs e
CRSs têm registrado,
nas últimas semanas,
um aumento atípico no
volume de atendimentos
o que, consequentemente, acaba refletindo

Cansados da demora, pacientes esperam do lado de fora

no tempo de espera,
sobretudo de pacientes
com quadro de menor
gravidade. Além disso,
pontuou que nas UPAs
e CRSs passam diariamente de 120 a 150
pacientes em estado
crítico, que precisam
ser encaminhados para
hospitais, e negou a
tese apresentada por

pacientes de que as
unidades estariam com
falta de profissionais. O
Cosems-MS (Conselho
de Secretários Municipais de Saúde de Mato
Grosso do Sul) também
confimou que a situação
não é exclusiva da Capital, já que as unidades
do interior de MS estão
semelhantes. Página A7
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Valentin Manieri

Regimes
tributários
Na coluna,
especialista fala
sobre regimes tributários, que
muitas vezes complicam a
vida de empresas, uma vez
que a partir dali são gerados
e cobrados os impostos e
tributos. Página B1
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Vereadores alertam
sobre “maquiagem”
nas contas públicas
Os R$ 1,5 bilhão deixado pelo
ex-prefeito levanta dúvidas;
movimento cobra pente-fino
Polêmica em relação
às contas da prefeitura vem à tona entre
alguns vereadores de
Campo Grande. Único
da oposição ao ex-prefeito Marquinhos
Trad, Marcos Tabosa
disse que acredita que
a prestação de contas
foi maquiada e defende
uma fiscalização por
parte do Legislativo.
Tudo em razão da divulgação do ex-prefeito de
que deixou R$ 1,5 bilhão
nos coferes. O vereador
Papy, em entrevista,
lembra o comentário
feito por Tabosa e diz
que se deveria verificar
com a atual prefeita
como está a situação.
Já o vereador Professor

Juari argumenta que
imagina estar tudo correto, porém afirma que,
se for levantada suspeita para verificação,
ele participa e adianta
que no momento de
pré-campanha podem
surgir situações que
nem sempre mostram
a realidade. Por sua
vez, o vereador Otávio
Trad, da situação, garante que não há qualquer problema e que
os valores foram empenhados. A Secretaria de
Gestão Estratégica explicou que o valor de R$
1,5 bilhão é referente à
reforma de unidades de
saúde e outros projetos
que devem ser concluídos até 2024. Página A3

Simone admite Saída de Doria vai
resistência no turbinar verba do
MDB, mas foca fundão na disputa
em apoio do PSDB
dos estados
A senadora Simone
Tebet aguarda confirmação
de apoio do PSDB a sua
pré-candidatura. Ela admite
resistências dentro de seu
partido, o MDB, mas que
isso será resolvido na convenção. Página A4

Com a desistência de
João Doria em concorrer à
Presidência, estados onde o
PSDB terá candidato própiro
ao governo deverão receber
verba “gorda” do fundo eleitoral, que seria para o ex-governador. Página A4

DELASNIEVE

Versos
à janela

Hoje é dia da
coluna Poesia,
Prosa e Verso à
Janela, com a advogada
e poetisa Delasnieve
Daspet. Página C3

Tempo
Tempo

Sem atendimento na rede pública, pais buscam consulta médica na rede particular e infantil de Campo Grande

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

Cidades

Mín.

Máx.

Campo Grande
Dourados
Corumbá
Maracaju
Ponta Porã
Três Lagoas
Mundo Novo

19°
17°
21°
17°
16°
18°
18°

31°
31°
32°
32°
29°
32°
32°

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2

Loterias
Resultados na página B2

Reforço segue na
fronteira por tempo
indeterminado,
define secretário
O reforço policial na
região de fronteira em
Ponta Porã, município
distante 329 quilômetros
da Capital, enviado para o
local após o atentado que
culminou com o assassinato do prefeito de Pedro
Juan Caballero, cidade
gêmea da brasileira, José
Carlos Acevedo, no dia 17
de maio, segue por tempo
indeterminado. A informação é do secretário de
Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio
Carlos Videira. Segundo
ele, as autoridades paraguaias estão mantendo
estreita relação com as
autoridades brasileiras,
buscando reprimir não
somente esse, mas outros crimes que podem
ter conexão. Página A8

Valentin Manieri

Maioria acima de 18 anos
se diz heterossexual,
aponta IBGE. Página A6

Para vender mais,
postos baixam
preço da gasolina
Alguns postos de
combustíveis de Campo
Grande têm criado estratégias para vender mais e
até mesmo disputar com a
concorrência. Uma dessas
alternativas adotadas tem
sido baixar o preço do
litro do combustível para
o consumidor. A equipe de
reportagem do jornal O
Estado foi às ruas e identificou quatro estabelecimentos que reduziram o
valor da gasolina comum.
Conforme explica o
diretor-executivo do
Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes
e Lojas de Conveniência
de MS), Edson Lazarotto,
além de o mercado ser
livre para atribuir o custo
que desejar, o etanol
também teve redução nas
usinas. Página B2

Nos EUA, atirador
Timão defende comprou armas
invencibilidade dois dias antes
em “casa” contra
do ataque
Dias depois de combolivianos
pletar 18 anos, SalESPORTES

O Corinthians fecha
sua participação na
fase de grupos da
Libertadores nesta
quinta-feira, às 20h
(de MS), diante do
Always Ready, na
Neo Química Arena.
O Timão luta por sua
classificação às oitavas de final. Deportivo Cali lidera com
oito pontos, o mesmo
que o Corinthians, mas
possui saldo a menos.
Boca Juniors, com
sete, vem em seguida,
com Always Ready
em último. Boca e Cali
jogam na Bombonera,
em Buenos Aires, para
decidir quem avança
na competição. Página B3

vador Ramos postou
uma foto com dois fuzis
que ele teria comprado
no último domingo (22).
A aquisição veio após
uma escalada de agressividade que marcou
sua adolescência e
terminou de forma trágica. Ramos usou as
armas para matar 21
pessoas – 19 crianças
e dois adultos – em
uma escola no Texas,
na terça-feira (24). Depois, foi morto pela polícia. Pessoas próximas
ao atirador disseram à
imprensa dos EUA que
Ramos teve uma adolescência marcada por
bullying e problemas
familiares. Página A5
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Editorial

Finanças da prefeitura

A

decisão do Marquinhos Trad de
deixar a Prefeitura de Campo
Grande para concorrer à eleição
ao governo de Mato Grosso do Sul é
muito corajosa. Renunciar ao mandato
pode ser malvisto pela população que depositou nele voto de confiança, e também
a interrupção do trabalho. O que acontece na Capital de Mato Grosso do Sul
é que as finanças da prefeitura não andavam bem das pernas e para surpresa
geral, ao sair do cargo, o ex-prefeito
garantiu empenho de R$ 1,5 bilhão e seu
ex-secretário de finanças, Pedro Pedrossian, o 13º salário garantido.
Passados 50 dias, a realidade começa

Alguns vereadores passaram a desconfiar das
contas da prefeitura, que
podem estar “maquiadas”
ou “inflamadas”, já que a
prefeitura não conseguiu
aumentar receita em 2022,
depois de uma pressão, o
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) não foi
reajustado, nem ISS (Imposto Sobre Serviços).

a bater na porta. A sucessora, a prefeita Adriane Lopes, teve de procurar
parcerias com o governador Reinaldo
Azambuja, para garantir recursos em
obras de infraestrutura. O que ocorreu
foi uma reunião republicana, de dois
políticos, que estão no comando das
cadeiras mais importantes do Estado.
A prefeitura não tem conseguido
dar continuidade ou início de obras
como de contenção de enchentes do Rio
Anhanduí na Avenida Ernesto Geisel,
da antiga rodoviária, do condomínio do
Cabreúva, do Centro Belas-Artes, da
creche do Surian, entre outros. Alguns
vereadores passaram a desconfiar das

contas da prefeitura, que podem estar
“maquiadas” ou “inflamadas”, já que
a prefeitura não conseguiu aumentar
receita em 2022, depois de uma pressão,
o IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) não foi reajustado, nem ISS
(Imposto Sobre Serviços).
Parlamentares poderão confrontar
os números, nesta semana; é que nessa
sexta-feira (27) haverá audiência pública sobre prestação de contas do
Poder Executivo referente ao exercício
financeiro do 1º quadrimestre de 2022.
A sequência de uma administração comprometida e responsável passa pelas
finanças saudáveis da prefeitura.

Alysson Coimbra

Por que a Lei Seca não pode ser revista

I

magine que alguém acione a Justiça
para invalidar uma lei que vigora há
14 anos, que já salvou mais de 41 mil
vidas e economizou R$ 75 bilhões aos
cofres públicos. Imagine, agora, que a
alegação para isso tenha como motivação
uma eventual queda no faturamento de um
setor da economia, ou seja, o lucro.
Pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que aconteceu semana passada, quando o STF (Supremo Tribunal
Federal) julgou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Abrasel
(Associação Brasileira de Restaurantes e
Empresas de Entretenimento), que pedia a
suspensão dos efeitos da Lei Seca.
A ação foi impetrada há 12 anos, argumentando, dentre outras coisas, a liberdade econômica, livre iniciativa, a mínima
intervenção do Estado na vida privada e
outros argumentos jurídicos que ao longo
desse período foram desarmados por inúmeros juristas e advogados.
Minha análise aqui é sobre o aspecto
técnico da segurança viária, mas nunca é
demais lembrar que o direito à vida é uma
cláusula pétrea da Constituição Federal,
ou seja, não pode ser suspenso. E garantir
a manutenção de uma lei que evita mortes
todos os dias é garantir o direito à vida.
Quando o assunto é a segurança no
trânsito, os argumentos que norteiam a tomada de decisões devem vir de elementos
científicos. E a Ciência já demonstrou, em
inúmeros estudos e pesquisas, os danos
que a combinação entre álcool e direção
causa: retardo nos reflexos; na capacidade
de tomada de decisões; na coordenação

motora; alterações no comportamento e
da capacidade de julgamento, deixando
o condutor mais agressivo e aumentando
em até 10 vezes o risco de um sinistro de
trânsito. Não podemos mais chamar esses
eventos de acidentes, porque estes não
são evitáveis.
O fato é que não há um limite seguro
de consumo de álcool para os motoristas.
Cada organismo reage de uma forma diferente. Há pessoas acostumadas a beber,
que desenvolvem maior resistência e outras que, com pequena quantidade já ficam
embriagadas. Foi por esse motivo que a
legislação evoluiu ao longo dos anos. Se
antes havia uma tolerância à quantidade
de álcool ingerida, agora não se aceita
nenhuma concentração.
A recusa em fazer o teste do bafômetro
virou uma infração gravíssima e o valor
das multas e as penalidades aplicadas sofreram sucessivos aumentos ao longo dos
anos. Com o tempo, passou-se a aceitar
provas testemunhais, como vídeos, fotos
e depoimentos, para atestar que um motorista está alcoolizado. Diante da recusa do
teste do bafômetro, a própria autoridade
de trânsito pode fazer uma avaliação que
evidencie sinais de embriaguez, como
olhos brilhantes, fala arrastada, sinais
de agressividade e perda do equilíbrio. No
ano passado tivemos mais uma evolução: a
substituição da pena restritiva de direitos
(penas alternativas ao encaceramento)
pela pena privativa de liberdade ao motorista que dirigir alcoolizado e provocar
morte.
O constante aperfeiçoamento da lei foi

sendo implementado com base em estudos
científicos nacionais e internacionais.
Tudo isso num esforço crescente para
preservar vidas, já que o uso de álcool
e substâncias psicoativas está entre as
principais causas de mortes e sinistros
de trânsito.
Querer equiparar a lei brasileira às leis
de países desenvolvidos, onde se mata e
se morre menos nas ruas, estradas e avenidas, é um argumento descabido que só
pode ser usado por quem desconhece a
realidade do trânsito brasileiro. Aqui, os
sinistros de trânsito são a segunda maior
causa de morte por fatores externos, só
perde para as decorrentes de armas de
fogo. Ainda estamos longe de atingir as
metas de redução de violência viárias
propostas pela ONU e todos os anos
cresce o contingente de pessoas que ficam
inválidas em decorrência de sinistros.
No domingo (22/05), em Ceilândia, no DF,
mais um motorista embriagado provocou
um grave acidente. Ele atropelou cinco
crianças que atravessavam a rua na faixa
de pedestres. Três estão internadas em
estado grave. Essas tragédias familiares
têm um grande impacto no coletivo, já que
o trânsito é responsabilidade de todos nós.
E, se o que importa é a economia,
vamos aos números. Além de todo impacto
familiar e psicológico, esses sinistros de
trânsito custam caro ao país: cerca de 3%
do Produto Interno Bruto (PIB), (R$ 261
bilhões) segundo a ONU.
A unanimidade que definiu a manutenção da Lei Seca ecoa como um alento
de esperança para que o sistema nacional

É diretor científico da Associação Mineira de
Medicina do Tráfego

de trânsito pare de ser utilizado para contingenciamento de recursos ou finalidades
eleitorais. Não existe economia e flexibilidade quando o nosso bem mais precioso
está em risco: a vida.

Heitor Rodrigues Freire

HAIKAI FAMILIAR, à moda guarani
S

ou P. O. I.
Puro de origem e importado,
Da raça guarani.

E o Brasil,
Coração do mundo,
Nos acolheu.

A Cynthia, com três meses,
Desencarnou num acidente automobilístico,
Deixando-nos desolados.

Nasci em
Pedro Juan Caballero,
Paraguai.

Casei com a Rosaria,
De origem gaúcha e fronteiriça,
Presente de Deus.

As meninas todas graduadas,
Pela ordem, professora, atriz, publicitária,
Psicóloga, jornalista e engenheira,

Meus pais,
Também paraguaios
Luiz e Dorila,

Pai de sete filhas,
Valéria, Andréa, Raquel, Cynthia,
Alessandra, Flávia e Thaís.

Seis meninas
Que nos proporcionaram
Seis genros e doze netos.

Exilados políticos,
Pai, mãe e cinco irmãos,
Chegamos e ficamos.

As três primeiras,
Nascidas em Pedro Juan Caballero,
Embora brasileiras.

A nossa família,
Fonte de amor e alegria,
De realização e satisfação.

Aportamos aqui,
Em 1947, e permanecemos
Na Pátria do Evangelho.

As quatro seguintes,
Nascidas em Campo Grande,
E aqui todas foram criadas.

Missão familiar cumprida,
Outros desafios surgiram e surgirão,
Estamos prontos.

Corretor de imóveis e advogado

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

O ESTADO
MATO GROSSO DO SUL
Fundado em 2 de dezembro de 2002

“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos,
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”
Padre Antônio Vieira
Rua 14 de Julho, 204 - Vila Santa Dorothéa
Campo Grande - MS - CEP 79004-392 - PABX: (67) 3345-9000

Diretor
Jaime Vallér
Editor-Chefe
Bruno Arce
editor@oestadoms.com.br
Opinião
leitor@oestadoms.com.br
Política
Alberto Gonçalves
politica@oestadoms.com.br

Cidades
Michelly Perez
cidades@oestadoms.com.br

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

Esportes
Luciano Shakihama
esportes@oestadoms.com.br

Reportagem

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

Fotografia
fotografia@oestadoms.com.br
Arte
Wendryk Silva
paginacao@oestadoms.com.br

OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Coletivamente, a manchete de ontem:

A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

algum exagero em relação às páginas internas?
0% SIM

100% NÃO

“Em nove cidades de MS há mais
beneficiários do Auxílio Brasil 3 Qual foi a notícia mais importante?
nove cidades de MS há maisbeneficiários
do que empregados formais” “Em
do Auxílio Brasil do que empregados formais”
Foi: 80% muito importante | 5% pouco importante

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050

2 Os textos da primeira página continham

10% importante

| 5% sem importância

Comercial | (67) 3345-9030 - comercial@oestadoms.com.br - gerentecomercial@oestadoms.com.br | Circulação | Atendimento ao assinante: (67) 3345-9050 circulacao@oestadoms.com.br
Representantes: Brasilia-DF, EC Comunicação e Marketing – Quadro QS 01, Rua 210 Lt. Nº 34/36, Bloo A Sala 512, Ed. Led Office, Cep 71.950-770, Email: diretor.eccm@gmail.com, Telefone (61) 99186-6647,
Rio de Janeiro-RJ: Planejamento Negócios de Midia, Rua 24 de Maio n.º 29-G3- Rocha, CEP 20950-085- Rio de Janeiro – RJ, Telefone: (021) 3280-4309 e 3280-4312.
São Paulo-SP: Planejamento Negócios de Midia, Avenida Jandira, 667, Bairro Moema, CEP: 04080-004, Telefone (11) 2985-9444 2985-9444

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:

80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim

POLÍTICA

Campo Grande-MS | Quinta-feira, 26 de maio de 2022

A3

Finanças

Contas da prefeitura da Capital deixadas por
Marquinhos viram polêmica entre vereadores
Izaias Medeiros/CMCG

Alguns
parlamentares
querem verificação
e situação diz que
está tudo positivo
Andrea Cruz e Beatriz Feldens
Desde o início do segundo
mandato do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), atual pré-candidato ao governo do Estado, a oposição da Câmara de
Campo Grande, protagonizada
pelo vereador Marcos Tabosa,
(PDT) batia muito na questão de
que os “cofres públicos estariam
falidos”, e “números das prestações de contas maquiados”.
Nesta semana, o assunto foi
novamente levantado, e além de
Tabosa, o vereador Papy (SD)
concordou que, na hipótese de
as finanças estarem comprometidas por conta da antiga
administração, os vereadores
terão de auditar e confrontar.
“Agora, nos resta a tarefa de
confrontar essa realidade da
nova prefeita [Adriane Lopes],
e sobre o que ela está vendo lá
[na Secretaria de Finanças]. E
se esses números [que a] da
oposição da Câmara [diz] realmente estão inflados”, disse
Papy durante entrevista à Rádio
Hora ontem (25).
O ex-prefeito Marquinhos
Trad indicou, ao deixar a gestão
em 1º de abril, que havia deixado R$ 1,5 bilhão nos cofres
para a prefeita Adriane Lopes
tocar investimentos na cidade.
Porém, na terça-feira (24), a prefeita Adriane Lopes (Patriota)
foi recebida pelo governador
Reinaldo Azambuja (PSDB) na
Governadoria para pedir ajuda
em contrapartidas financeiras
para terminar obras deixadas
por Marquinhos. A busca de recursos foi discutida a portas fechadas e ao fim eles anunciaram
a parceria estimada em mais
de R$ 80 milhões em obras de
melhorias na mobilidade urbana
e no turismo campo-grandense.
Após isso, e mesmo sem
documentos comprovando as
acusações, o vereador Marcos
Tabosa repetiu em alto coro
ao jornal O Estado que os cofres estão em desequilíbrio. “O
problema é que o ex-prefeito
Marcos Trad deixou uma prefeitura falida. O ex-secretário
de Finanças Pedro Pedrossian

Vereadores começam a
querer verificar contas
deixadas por ex-prefeito

Secretária garante viabilização de
recursos deixados para investimentos
A subsecretária de Gestão
e Projetos Estratégicos, da
Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Catiana
Sabadin, afirmou ao jornal
O Estado que o recurso de
R$ 1,5 bilhão deixado pelo
ex-prefeito Marquinhos Trad
está no Plano Municipal de
Gestão Estratégica com garantia de serem aplicados
na cidade até 2024. Segundo
ela, o montante está todo
viabilizado.
“Essas ações que estão
no plano estão todas viabilizadas, via emendas, via financiamentos ou recurso próprio.
Temos esse dinheiro em caixa
com o objetivo principal de
investimentos”, esclareceu a
subsecretária.
Neto veio prestar contas no
último quadrimestre de 2021,
e disse que os cofres possuíam
mais de R$ 300 milhões. O ex-prefeito fica falando no interior
que deixou R$ 1,5 bilhão aqui
em Campo Grande. E onde está
esse dinheiro? Eu não sei se esse
dinheiro foi empenhado. Sei que
as unidades de saúde estão destruídas. Não tem remédio, não
tem médico, não tem insumos;
as escolas estão abandonadas,
a periferia está abandonada, e
não tem sequer cascalhamento.”
Perguntado sobre se existe
uma denúncia específica e como
os vereadores podem trabalhar
sobre o tema, Tabosa afirmou
que os parlamentares podem
formar uma frente de discussão

Ela ponderou também, que
quando a prefeitura vai atrás
de recursos do Governo do
Estado, essas contrapartidas
ajudam para que o chamado
“Fonte 01”, que é o nome
dado aos recursos próprios,
seja remanejado para outros
investimentos. “Muitas vezes
o gestor vai em busca de outros entes para realizar novos
projetos ou para projetos que
precisam de contrapartidas.
Quando o governo entra com
contrapartida, a gente diminui a ‘Fonte 01’ para um
determinado projeto e aplica
em novos investimentos.”
A subsecretária também
é a coordenadora de programas de investimentos de
Campo Grande e afirma que
para futuras investigações, mas
não há queixa formal. Ele diz
que não entrou com denúncia
ao Ministério Público. “Acredito numa construção dos vereadores que já não aguentam
mais. Mesmo sendo da base,
os próprios vereadores já estão
observando. Acho que tinha de
ter uma CPI das contas públicas,
e verificar quanto arrecadou,
quem são os contratados, quais
empresas, quem passou em processos seletivos. Por mim já
começava investigar na semana
que vem, mas eu sou uma voz
que clama no deserto.”

Papy

O vereador Papy, e que apoia
o pré-candidato a governo do

o recurso de R$ 1,5 bi será
para finalizar projetos como
a revitalização do prédio da
antiga rodoviária, que já teve
edital de licitação publicado e
prevê R$ 19 milhões em investimentos, investimento tecnológico e de inovação na Esplanada Ferroviária, reformas de
unidades de saúde, reformas
de escola municipal de educação infantil, reformas de
Centro de Referência de Assistência Social, um novo espaço para atender população
de rua, hospital das Moreninhas, reforma do Centro
de Especialidades Médicas,
revitalização da Avenida Bom
Pastor, finalização do Centro
de Belas-Artes e construção
da Vila do Idoso.
Estado André Puccinelli (MDB),
não quis tomar partido de ninguém e muito menos fazer acusações. Ele disse durante entrevista à Rádio Hora que o Poder
Executivo prestou contas na
Casa de Leis por meio dos secretários. E que observou nesse
tempo a oposição dizendo que
as finanças da prefeitura não
estavam muito bem. “Deixar
claro que daqui a alguns meses,
as pessoas vão estar diante das
urnas e que um dos pré-candidatos é o ex-prefeito [Marquinhos Trad], e que o papel aceita
qualquer coisa. Os números às
vezes aceitam qualquer coisa e
ficam maquiados, e a oposição
da Câmara às vezes têm marcado essa suspeita em alguns

números e dito que estariam são Marquinhos, outro é Rose e
inflados positivamente e que a outro é Puccineli. Neste período
pode surgir essas falácias. É
realidade seria diferente.”
O parlamentar citou que na um tipo de política que eu não
última participação do ex-secre- faço. Agora, se o gestor público
tário de Finanças Pedro Pedros- deve, a Câmara tem de tomar
sian Neto, na Câmara [afastado um posicionamento.”
do cargo para disputar eleição
de deputado estadual], houve Cofres equilibrados
O vereador da base e líder
prestação de contas, e afirmativas de que “estava tudo certo do PSD, Otávio Trad, foi quescom números maravilhosos, que tionado via assessoria, e reshavia dinheiro em caixa e ainda pondeu via nota oficial.
Conforme o parlamentar o
dava para fazer investimentos.”
“Quem administra os co- décimo terceiro dos servidores
fres públicos, paga as contas já está provisionado. “Reitero
da prefeitura é o prefeito, e a que, com as informações da
Câmara olha esses dados após Sefin (Secretaria Municipal de
eles terem sido feitos e após Finanças e Planejamento), a
terem sido apresentados. Essa Prefeitura de Campo Grande
execução é feita pelo prefeito e está com as finanças equilicabe a ele saber se fez certo ou bradas, com dinheiro em caixa
se fez errado”, explicou Papy, e, inclusive, com o décimo terque reforçou a importância de ceiro salário dos servidores
os vereadores tomarem pé de municipais já provisionado.”
Segundo
como estão
Trad, a preos cofres: “A
Agora, nos resta
feita pegou
gente tem de
a tarefa de
o município
conferir isso
confrontar essa
em situação
porque a folha
equilibrada
tem os salárealidade da nova
conseguirá
rios, décimo
prefeita, e sobre o ecumprir
com
terceiro, váque ela está vendo as obrigações
rias obras em
lá. E se esses
como o paandamento e
gamento do
precisamos números realmente
Reviva. “As
saber como
estão inflados
contas que
ficará a quiPapy, vereador (SD)
estão chetação de tudo
gando e, que obviamente cheisso” disse Papy.
garão, principalmente como o
Houve prestação de contas
pagamento do Reviva, já foram
O vereador Professor Juari, inseridas no orçamento mudo PSDB, afirma que antes, na nicipal por meio da LOA (Lei
prestação de contas de Marqui- Orçamentária Anual) e do PPA
nhos Trad, havia um saldo posi- (Plano Plurianual), e todas com
tivo de mais de R$ 250 milhões ciência dos vereadores. Não há
nos cofres. O tucano acredita nenhuma surpresa quanto ao
que esteja tudo em dia.
pagamento dessas parcelas.”
“Eu acredito que esteja tudo
O vereador afirma que deconforme a prestação de contas. núncias vazias não terão voz
Nos apresentaram um saldo em seu mandato. “Ocorre que
positivo. Não posso fazer essas as referidas colocações vindas
afirmações que outros verea- de oposição, por ora, são medores fizeram. Já ouvi esse tipo ramente políticas. Não vejo
de conversa, mas particular- embasamento para números
mente não recebi nada oficial contraditórios. Quanto ao trae que pudesse colocar o estado balho da Câmara Municipal, os
financeiro de Campo Grande 29 vereadores têm autonomia
de forma alarmante. E se Câ- e poder de fiscalizar o Execumara entender, que precisamos tivo, e o presidente da Casa de
de nova audiência com a nova Leis, vereador Carlão, nos dá
secretária de Finanças para toda condição para isso. Mas
que ela possa apresentar os em caso de denúncias vazias,
números de hoje eu assino. Se pessoais ou politiqueiras, claro,
houver essa necessidade, dela que não terá com a anuência
ir até a Casa e mostrar o mapa do PSD, afinal temos convicção
financeiro irei concordar.”
da responsabilidade fiscal e
Juari afirma que o período de econômica do ex-prefeito
pré-campanha pode contribuir Marquinhos Trad, da prefeita
para insinuações desse tipo. Adriane Lopes e de todos os
“Eu sou Riedel, tem outros que secretários.”

Eleições-PSD

Folhapress
Enquanto o presidente do
PSD, Gilberto Kassab, e a cúpula do partido defendem a
neutralidade na eleição presidencial, a divisão numérica dos
estados mostra, por ora, uma
leve vantagem de bolsonaristas
sobre lulistas.
Levantamento feito pelo
jornal “Folha de S.Paulo” com
parlamentares, candidatos a
governador e dirigentes estaduais mostra que há uma tendência em ao menos 12 estados
de apoio ao presidente Jair
Bolsonaro (PL), contra 9 que
preferem o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo o partido, ao
menos dez diretórios disseram
a Kassab que preferem não
apoiar nenhum candidato no
primeiro turno. Entretanto, dirigentes de alguns desses estados
afirmaram à “Folha de S.Paulo”
que a tendência é escolher um

lado na disputa presidencial.
A tentativa inicial do PSD foi
emplacar um candidato próprio
na disputa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG). O
nome, porém, não prosperou,
assim como outros que chegaram a ser sondados pelo partido, como os ex-governadores
Eduardo Leite (PSDB-RS) e
Paulo Hartung (sem partido-ES).
Com isso, Kassab passou a
militar publicamente pela neutralidade, ao menos no primeiro
turno, embora mantenha mais
proximidade, no momento, com
Lula.
Na maior parte dos estados,
entretanto, a preferência majoritária de eleitores por Lula ou
Bolsonaro pode fazer pesar a
balança para um dos lados.

Mato Grosso do Sul

Um dos casos mais emblemáticos se dá em Mato Grosso
do Sul, onde o partido pode

ser levado para o lado do presidente Lula por pura “sobrevivência”, muito embora tenha
uma base bolsonarista maior.
Isso porque o presidente
Jair Bolsonaro priorizou no
estado a eleição ao senado da
ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), angariando
em torno desse pleito grande
parte de seus apoiadores no estado e deixando pouco espaço
para alianças.
O PSD, por sua vez, tem
como prioridade a eleição
ao governo do estado do ex-prefeito de Campo Grande,
Marquinhos Trad. Por isso figuras importantes falam oficialmente que devem adotar a
neutralidade a nível nacional,
mas nos bastidores buscam o
que descrevem como a “centro-esquerda”.
Ratinho Jr., por exemplo,
é um dos governadores mais
próximos ao governo federal
e, no estado, o eleitorado tem

perfil mais bolsonarista. Assim,
ainda que não haja definição
oficial, ele defende a recondução do atual presidente ao
Planalto.
“Todos sabem da minha boa
relação com o presidente Bolsonaro. O Paraná tem projetos
importantes em parceria com
o governo federal e é natural
que, na ausência de um candidato do meu partido, o PSD,
eu apoie a reeleição do presidente”, disse o governador.
Em Goiás, o partido lança
Lissauer Vieira, o presidente
da Assembleia Legislativa, ao
cargo de senador na chapa
de Ronaldo Caiado (União
Brasil) à reeleição. Ainda que
o presidente do partido no
estado, Vilmar Rocha, seja
crítico a Bolsonaro, Lissauer
e demais candidatos são mais
alinhados ao chefe do Executivo. (Com Marianna Holanda,
Matheus Teixeira e Renato
Machado)

Divulgação

PSD é cortejado por Lula, mas tende a Bolsonaro em pelo menos 12 estados

Presidente do PSD,
Gilberto Kassab liberou
Estado para apoios ao
menos em 1º turno

A inclinação do PSD, estado a estado
– Tendência a apoiar, oficial ou extraoficialmente, Bolsonaro (12)
AP, DF, MT, RN, RS, SC, GO, ES, PR, RO, RR, PA
– Tendência a apoiar, oficial ou extraoficialmente, Lula (9)
AM, MG, PB, PE, RJ, MS, BA, PI, SE
– Estados que devem ficar neutros (5)
AC, AL, SP, TO, MA
– Estado que apoiará Ciro Gomes, do PDT (1)
CE
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Reprise

Após terem renegado a defesa de uma Constituinte na
eleição de 2018, petistas voltaram a flertar com o tema.
Apoiadores da ideia no partido convocaram um ato para
2 de julho em São Paulo. Entre os pontos elencados para
discussão estão tabelamento da cesta básica, revogação das
reformas trabalhista e previdenciária e do teto de gastos,
desmilitarização das PMs e demarcação de terras indígenas
sem restrição. O tema tem figurado em eventos do partido nas
últimas semanas.

Tebet admite resistências no MDB
e conta com PSDB e voto feminino
Senadora disse que agora começa nova caminhada, com viagens ao Brasil

Reprodução

Rrande elenco

O ato não tem respaldo oficial do PT, mas conta com
apoio de figuras expressivas do partido, como o secretário
de Comunicação, Jilmar Tatto, o ex-presidente da sigla José
Genoino e o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, além de
correntes minoritárias da legenda.

Trauma

Em 2018, o então candidato a presidente Fernando Haddad
(PT) recuou da proposta no segundo turno, com receio de
perder eleitores de centro. Lula será convidado ao ato, mas não
deve comparecer.

Diferente

Lula deve ir à Amazônia em junho e encontrar indígenas,
ribeirinhos e seringueiros. Pretende sinalizar contraponto a
Jair Bolsonaro, criticado pela política para a região.

Ânimo

Aliados de Simone Tebet (MDB) veem com otimismo a
aceitação dela por operadores de mercado e representantes do
PIB, após a saída de João Doria (PSDB). Avaliam que muitos
apoiavam o tucano em razão das relações pessoais com ele
e seu time econômico, comandado pelo ex-ministro Henrique
Meirelles.

Queridinho

Sem esse fator, a expectativa é de migração para a
emedebista. Um manifesto pró-Tebet já tem mais de 3.000
apoios, como mostrou o jornal “O Estado de S. Paulo”. A adesão
pode virar tsunami caso Tasso Jereissati (PSDB-CE), com boa
imagem nesses setores, seja escolhido vice.

Vida nova

A ativista de direita Sara Giromini abandonou o codinome
pelo qual ficou conhecida, Winter, e colocou o sobrenome
do marido texano, Huff. Segundo ela, com isso também fica
para trás a militância de rua, da qual diz ter se aposentado
definitivamente.

Superei

Tive muitos erros e acertos, mas é hora de iniciar uma
nova etapa em minha vida, honrando o nome do meu esposo”,
afirmou ao Painel. Em 2020, ela foi alvo dos inquéritos das fake
news e atos antidemocráticos, acabou presa e usou tornozeleira
eletrônica.

Sequelas

Sara diz que ela e sua família “carregam as marcas do
envolvimento íntimo com a política” e que agora precisam se
cuidar. “Tenho acompanhado as eleições de longe. Penso que as
pessoas colocam muita fé na política partidária em ambos os
lado”.

Gatilho

Os governadores articulam junto aos deputados nos seus
estados a criação de um fundo de compensação a ser acionado
quando as perdas de arrecadação com ICMS ultrapassarem 5%.
Eles se reuniram nesta terça (24) para discutir como enfrentar
a votação do projeto que limita em 17% o ICMS para bens
essenciais.

Chapéu alheio

A proposta é uma das principais apostas do presidente Jair
Bolsonaro (PL) para minimizar o impacto da inflação no curto
prazo. De acordo com as projeções dos estados, as perdas
podem chegar a R$ 83,5 bilhões anuais.

Libera

Em ofício enviado ao Ministério da Saúde, a Prefeitura de
SP cita aumento preocupante de casos de Covid-19 na cidade
e solicita autorização para aplicar doses de reforço em mais
públicos.

Amplia

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) quer
começar a aplicar a segunda dose de reforço (quarta dose)
em profissionais de Saúde de todas as faixas etárias e na
população de 50 a 59 anos com comorbidades. A administração
também pede o aval para dar a primeira dose de reforço
(terceira dose) em adolescentes a partir de 12 anos.

Pensando bem

O vereador Eduardo Suplicy (PT) mudou seu entendimento
a respeito do caso do colega Camilo Cristófaro (Avante), que
proferiu fala racista na Câmara Municipal de SP, e vai apoiar a
cassação de seu mandato.

Incorrigível

O ex-senador diz que refletiu melhor após conversar com
assessores, muitos dos quais são negros, e que o fato de
Cristófaro ser reincidente também pesou.
com Guilherme Seto e Juliana Braga

Folhapress
A pré-candidata do MDB
à Presidência da República
Simone Tebet afirmou nessa
quarta-feira (25) que não tem
dúvidas de que o PSDB vai
apoiar o seu nome e dar o aval
para concorrer em nome do
grupo de partidos da chamada
terceira via.
Tebet também minimizou
eventuais resistências a seu
nome dentro do próprio MDB.
Disse que pode não ser unanimidade no partido atualmente,
mas que a sigla estará unida
na convenção partidária – que
dará a palavra final sobre a
candidatura.
“Nós não temos a unanimidade do partido, mas teremos a
unanimidade na convenção. Isso
que é importante. Essa unanimidade significa unidade”, afirmou
em entrevista a jornalistas.
O presidente Baleia Rossi
(MDB-SP) havia dito no dia
anterior que seu nome era
chancelado por 90% do partido,
embora haja alguns diretórios,
em particular no Nordeste, que
são contrários a uma candidatura própria.
Tebet também completou
que a construção de uma
aliança com o PSDB está em
andamento e disse estar segura que os tucanos estarão ao
seu lado. Nesta semana, o ex-governador João Doria anunciou a desistência de concorrer,
após se ver isolado e perder o
apoio do seu próprio partido.
“O Brasil chama e clama
pelo centro democrático. E a
esse clamor o MDB também
grita: “presente”, junto com o
Cidadania, e, em breve, não
tenho dúvidas, o PSDB [...] Eu
não tenho dúvida que estaremos
com aqueles que sempre foram
nossos aliados de primeira hora,
homens e mulheres de bem do
PSDB. Não tenho dúvida que
essa construção está sendo
muito bem feita pelo nosso presidente Baleia Rossi junto do
presidente [do PSDB] Bruno
Araújo”, completou.
Tebet recebeu o aval do MDB
nesta terça-feira (24) para ser
a candidata da terceira via. No
mesmo dia, o Cidadania também

Senadora Simone Tebet
(centro) com presidente
do MDB, Baleia Rossi
(esq.) e Roberto Freire
do Cidadania

realizou reunião da sua executiva nacional e chancelou o
nome da senadora.
Dentre os partidos que permanecem no bloco, falta ainda a
aprovação do PSDB, em reunião
que deve ser realizada no dia 2
de junho. Para uma parcela dos
políticos tucanos, no entanto, há
resistência ao nome de Tebet.
Ainda patinando nas pesquisas eleitorais, Tebet disse
que agora começa uma nova
caminhada, com viagens ao
Brasil para tentar divulgar as
suas propostas. Afirma que
ainda é desconhecida da população que por enquanto se
manifesta escolhendo atualmente o “menos pior”.
Afirma ser capaz de conquistar metade da intenção de
voto dos atuais dois líderes das
pesquisas, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e o atual
presidente Bolsonaro.
“Estou pronta, preparada,
me sinto honrada com essa
missão, ciente dessa responsabilidade. Mas com fé em Deus
vamos lograr êxito, vamos para
o segundo turno, e, no segundo
turno, vamos ganhar essa
eleição”, afirmou.
Simone Tebet também ressaltou a importância do voto
feminino nessas eleições e
disse que hoje “mulher vota
em mulher” e também “homem
vota em mulher”. Ressaltou a
importância de haver uma política candidata à Presidência,
argumentando que uma “mulher que se empodera, empodera outra mulher”.

“Eu era risco [sem intenção
de votos nas pesquisas], virei 1%
e agora sou 2%, aumentei 200%
sem sequer me apresentar ao
Brasil. Não vamos menosprezar
a força das mulheres eleitoras
que não estão satisfeitas com o
Brasil que têm”, afirmou,
No entanto, ela foi perguntada na sequência sobre sua
fala inicial, na qual elencou
políticos que a inspiraram na
sua trajetória política e apenas
citou homens.
Respondeu que não mencionou mulheres justamente
pela falta de representatividade
delas na política no passado e
que sua candidatura é justamente um passo neste sentido.
“Eu não consigo fazer referência a uma mulher que pode
estar naquele momento, pelo
menos que a história conta. Eu
falo de muitas, eu poderia citar.
Mas o que eu estou dizendo é
que é por isso [falta de representatividade] que eu faço política”,
afirmou.

Prioridades

A senadora emedebista
também adiantou que seu eventual governo terá paridade entre
homens e mulheres nos cargos
de primeiro escalão.
“Já está no meu programa
de governo a criação de um
governo paritário entre homens e mulheres. Bastam dois
requisitos: que tenham competência e vontade de servir ao
Brasil”, afirmou.
Ainda na questão de gênero,
a senadora foi questionada

sobre a possibilidade e importância de ter uma candidata
à Vice-Presidência mulher, hipótese que foi levantada pela
também senadora Eliziane
Gama (Cidadania-MA), de um
partido que integra a terceira
via. Tebet evitou responder
a pergunta e afirmou que a
questão da escolha do vice cabe
aos presidentes dos partidos do
bloco da terceira via.
Outro ponto de seu ponto
de governo que adiantou foi
a recriação do ministério da
Segurança Pública, para centralizar algumas ações nessa
área. Simone Tebet também foi
questionada sobre a operação
policial na Vila Cruzeiro, no
Rio de Janeiro, que deixou pelo
menos 25 mortos. A senadora
descreveu como “massacre” e
criticou duramente a postura
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), que elogiou os policiais.
E também disse que “lugar de
bandido é na cadeia”.
“É preciso que utilizemos
exatamente essa palavra [massacre]. O que aconteceu ontem
foi um massacre. E nenhum dirigente, o presidente da República
ou o cidadão mais comum, tem
o direito de festejar a morte de
quem quer que seja”, afirmou.
“A questão de segurança
pública é séria. Lugar de bandido é na cadeia, mas o papel
da política é de prevenção, de
repressão, de utilizar-se da inteligência para poder abordar,
prender e deixar com a Justiça
o papel que lhe cabe de julgar e
condenar”, afirmou.

Financiamento

Fundo eleitoral do PSDB deve turbinar
candidatos nos estados com sobras de Doria
A distribuição do fundo eleitoral do PSDB, apontada como
uma das motivações para os
rachas no partido que culminaram com a desistência de
João Doria (PSDB), deve agora
privilegiar candidatos tucanos a
governador e a deputado federal
a partir da fatia antes destinada
ao presidenciável.
Nos bastidores, dirigentes
do PSDB afirmam que Doria
teria cerca de R$ 65 milhões no
primeiro turno da campanha
– valor não divulgado oficialmente. A sigla deve contar com
cerca de R$ 318 milhões do
fundo eleitoral – a sexta maior
fatia entre os partidos.
Aliados de Doria afirmam
que a disputa interna por valores do fundo está por trás do
movimento de tucanos contra
uma candidatura própria do
partido e, consequentemente, a
favor da adesão ao nome de Simone Tebet (MDB), que deve ser
a presidenciável da coligação da
chamada terceira via, formada
por PSDB, MDB e Cidadania.
Outros auxiliares do ex-go-

vernador paulista minimizam
o papel do fundo partidário nas
divisões internas, apontando
que a resistência a Doria na
sigla é ligada a outros fatores. O
jornal Folha de S.Paulo mostrou
que a trajetória do tucano, com
sucessivas vitórias nas urnas
e em prévias, foi marcada por
erros políticos, atritos internos
e, atualmente, alta rejeição do
eleitorado.
Justamente para evitar que
a distribuição da verba se tornasse uma munição contra si,
Doria já havia sinalizado aos
deputados federais do PSDB
candidatos à reeleição que eles
teriam acesso ao teto estipulado pela Justiça Eleitoral para
bancar suas campanhas.
Os limites para cada cargo e
estado ainda não foram determinados pelo Tribunal Superior
Eleitoral neste ano, mas, na
eleição de 2018, o teto para os
candidatos à Câmara dos Deputados foi de R$ 2,5 milhões.
Os tucanos trabalham com a
hipótese de que o valor neste
ano será próximo a isso.

Da mesma forma, o partido
já havia acertado que candidatos a governador nos estados
em que o PSDB governa atualmente também teriam acesso
ao teto. A medida vale para
São Paulo, Rio Grande do Sul
e Mato Grosso do Sul.
Sem a candidatura presidencial, a reeleição de Rodrigo
Garcia em São Paulo passa a
ser a principal disputa para
o partido. Manter o controle
de São Paulo é considerado
crucial para a sobrevivência
eleitoral do PSDB.
Os dirigentes tucanos
também se baseiam no teto
de 2018 nesse caso, estimando
que Rodrigo terá à disposição
um valor próximo de R$ 21 milhões para o primeiro turno e
R$ 10,5 milhões para eventual
segundo turno.
No Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul, os limites de 2018
foram de R$ 9,1 milhões e R$ 4,9
milhões, respectivamente, para
o primeiro turno.
O comando do PSDB ainda
não definiu oficialmente o des-

tino da verba que seria aplicada
na campanha de Doria, mas já
há disputa sobre realocar parte
desse valor na campanha de
Tebet ou não. Araújo diz que
o assunto não foi deliberado,
mas seus auxiliares indicam que
deve, sim, haver alguma colaboração. O PSDB deve indicar um
nome para compor a chapa de
Tebet como vice.
Outros membros da executiva do PSDB não admitem
repassar nada para a emedebista e pregam que todo
o fundo do PSDB seja gasto
com candidatos tucanos.
Com mais verba disponível
sem a candidatura de Doria,
membros do partido estimam
que outros candidatos a governador que se mostram
competitivos, como Raquel
Lyra em Pernambuco e Pedro
Cunha Lima na Paraíba,
também podem chegar a ter
o teto de financiamento. O
PSDB deve lançar candidatos
aos governos de SP, MS, RS,
PE, PB, PR, SE, GO, DF e AM.
(Folhapress)
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Tragédia

Atirador sofreu bullying por
ser gago e comprou armas
dois dias antes do ataque
Autor de massacre nutria o desejo de ter acesso a armas pesadas
Rafael Balago
Folhapress

Dias depois de completar 18
anos, Salvador Ramos celebrou
postando uma foto com dois
fuzis que ele teria comprado
no último domingo (22). A aquisição veio após uma escalada
de agressividade que marcou
sua adolescência e terminou de
forma trágica. Ramos usou as
armas para matar 21 pessoas –
19 crianças e dois adultos – em
uma escola no Texas, na terça-feira (24). Depois, foi morto
pela polícia.
Mais detalhes sobre o
ataque ocorrido na cidade de
Uvalde estão sendo revelados.
Na manhã dessa quarta-feira
(25), a polícia contou que
todas as vítimas pertenciam
a uma mesma sala de aula,
do quarto ano. Os nomes de
alguns dos mortos foram divulgados. Xavier Lopez, 10,
gostava de dançar e contar
piadas, segundo sua família.
E Jose Flores, também de 10
anos, amava jogar beisebol.
A professora Eva Mireles, 44,
foi morta ao tentar defender
seus alunos.
Pessoas próximas ao atirador disseram à imprensa dos
EUA que Ramos teve uma adolescência marcada por bullying

e problemas familiares. Na escola, era alvo de provocações
por ser gago, o que o deixava
revoltado e sem vontade de
estudar. Perdeu muitas aulas
e não conseguiria se formar
neste ano.
Em muitas ocasiões em
que foi à escola, envolveu-se
em brigas. Há registros de ao
menos cinco ocasiões em que
ele trocou socos com colegas.
Durante o ensino médio, Ramos

capazes de disparar rajadas de
tiros, e disse que eles estavam
em sua lista de desejos.
Nas redes sociais, também
publicava sobre problemas que
tinha em casa. Em uma das
postagens, apareceu em uma
discussão com a mãe, que tentava expulsá-lo de casa. “Ele
estava gritando e falando com
sua mãe de modo realmente
agressivo”, disse uma colega de
Ramos ao jornal “Washington

Estou tão cansado de vir
aqui e oferecer condolências
para as famílias devastadas.
Estou cansado do silêncio
Steve Kerr, técnico da NBA

passou a se vestir todo de preto,
usar botas militares e deixou
o cabelo crescer. À noite, costumava sair de carro com um
amigo e atirava ovos nos outros
veículos. Em outras ocasiões,
usava uma arma de ar comprimido para atirar aleatoriamente em pessoas nas ruas.
Ele não escondia o desejo de
ter acesso a armamentos mais
pesados. Há um ano, publicou
imagens de fuzis automáticos,

Post”. Vizinhos e familiares
disseram que a mãe do atirador
tinha problemas com uso de
drogas. Alguns meses atrás, ele
se mudou e foi morar com a avó,
que tinha planos de despejar a
mãe de Ramos. Segundo a polícia, antes de atacar a escola,
ele também atirou na avó, que
foi internada com ferimentos.

Controle de armas

O caso gerou revolta nos

EUA e mais pedidos pela ampliação do controle de armas.
O técnico do Golden State
Warriors, da NBA, Steve Kerr,
56, recusou-se a falar sobre
basquete durante a entrevista
coletiva na terça (24) e se disse
frustrado com a crescente violência armada nos Estados
Unidos.
“Quando é que vamos fazer
alguma coisa? Estou tão cansado de vir aqui e oferecer
condolências para as famílias
devastadas. Estou cansado do
silêncio”, disse Kerr, que elevou
o tom de voz ao fim da fala e
deixou a sala com repórteres
sem se despedir.
O treinador criticou especialmente a falta do controle
de armas nos EUA e, nominalmente, citou o líder republicano
no Senado, Mitch McConnell.
“Até quando [os senadores]
vão colocar seu próprio desejo
de poder à frente da vida de
crianças?”, questionou Kerr,
que nasceu em Beirute, no Líbano, mas cresceu em território
estadunidense.
Ele também mencionou
outro episódio violento, este em
14 de maio, quando um homem
matou dez pessoas negras na
cidade de Buffalo, no Estado
de Nova York, em um ataque
baseado em teorias racistas.
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Ucranianos começam a
usar canhões franceses
O Ministério da Defesa
da Ucrânia divulgou ontem
(25) que começou a utilizar
canhões Caesar, tidos como
carro-chefe da artilharia francesa. “Ele permite atingir o
inimigo a uma distância de 20
km ou mais da linha de frente
com alta precisão. A esta
distância estão artilharia,
reservas, pontos de controle
do inimigo [Rússia]. Sua destruição reduz o potencial ofensivo do inimigo”, disse Valery
Zaluzhny, comandante das
Forças Armadas da Ucrânia.
Segundo Zaluzhny, os militares ucranianos “dominaram
rapidamente” o novo equipamento. “Na verdade, em duas,
três horas”, disse. “Sinceros
agradecimentos aos parceiros
pela ajuda. Serve para aproximar a nossa vitória.”
Na quarta-feira, a guerra
da Rússia na Ucrânia entrou
em seu 91º dia com ataques
em vários pontos do leste
ucraniano, que registraram
mortes – na região de Donetsk, ao menos 12 civis morreram terça-feira, segundo
autoridades locais. A região
de Sumy foi atingida a partir
de ação ofensiva feita no território russo. Em Zaporizhzhia,
um ataque com mísseis foi
registrado.
Com os ataques ainda em
andamento, o presidente da
Ucrânia, Volodymyr Zelensky,
considerou como mentirosa a
afirmação feita pelo Ministério
da Defesa da Rússia de que
estava com um ritmo menor
na ofensiva. “Quase 30.000
soldados russos mortos. Mais
de 200 aeronaves abatidas.
Milhares de tanques russos

perdidos, veículos blindados
e outros equipamentos. A munição de mísseis russos está
quase completamente esgotada. E eles querem encobrir
com mentiras de que não estão
lutando com força total?”,
disse Zelensky em pronunciamento noite de ontem.
Os números informados
pelo presidente ucraniano não
puderam ser verificados com
fontes independentes.

Exército russo

Em meio a baixas na
Ucrânia, o Parlamento russo
aprovou uma lei removendo
o limite superior de idade
para o serviço militar. O projeto agora precisa apenas da
sanção do presidente Vladimir Putin para se tornar lei.
Atualmente, apenas os
russos com idade entre 18 e
40 anos e os estrangeiros com
18 a 30 anos podem se alistar
como soldados profissionais
nas Forças Armadas russas.
O Ministério da Defesa da
Rússia disse, em 25 de março,
que 1.351 militares russos
haviam sido mortos e 3.825
feridos desde que Moscou
enviou suas Forças Armadas
para a Ucrânia em 24 de
fevereiro. Desde então, o ministério não atualizou seus
números de baixas.
A Rússia examinará a possibilidade de trocar prisioneiros com a Ucrânia depois
dos julgamentos dos combatentes ucranianos detidos,
afirmou o vice-ministro russo
das Relações Exteriores, Andrei Rudenko. “Antes, as discussões sobre uma troca são
prematuras.” (Folhapress)
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Brasil

Casal passeia em
local conhecido como
Beco do Batman,
em São Paulo

Violência

Número de mortos em ação no
Rio de Janeiro sobe para 25
Matheus Rocha
Folhapress

95% da população
acima de 18 anos se diz
heterossexual, estima IBGE
De forma inédita,
os entrevistados
foram
questionados
sobre sua
orientação sexual
Ana Luiza Albuquerque
Folhapress

Levantamento feito pela
primeira vez pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) aponta que 94,8%
das pessoas de 18 anos ou
mais no país se declaram heterossexuais. Entre os entrevistados, 1,8% se disseram
homossexuais (1,13%) ou bissexuais (0,69%).
Divulgados ontem (25), os
dados referentes à orientação
sexual autodeclarada da população foram levantados em um
módulo inserido na PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), realizada em 2019, em parceria
com o Ministério da Saúde.
A pesquisa foi realizada
em 108 mil domicílios, por
amostragem probabilística.
De forma inédita, os entrevistados foram questionados
sobre sua orientação sexual,
com seis opções de resposta
–heterossexual, homossexual,
bissexual, outra, não sabe e
recusou-se a responder.
Cerca de 2,3% escolheram
não responder, porcentagem

superior à soma de homossexuais e bissexuais. Outros
1,1% disseram que não sabiam e 0,1% afirmaram que
têm outra orientação sexual
(como assexual e pansexual,
por exemplo).
A soma das porcentagens
passa de 100% em função do
arredondamento, informou o
instituto.
Não houve coleta a respeito
da identidade de gênero da
população. O IBGE afirmou
que ainda estuda metodologia
para incluir o tema em suas
pesquisas.
Segundo a PNS, em 2019
havia 159,2 milhões de pessoas
acima de 18 anos no país.
Assim, de acordo com a estimativa da pesquisa, eram 1,1
milhão de bissexuais, 1,8 milhão de homossexuais e 150,8
milhões de heterossexuais.
Considerando o sexo biológico dos entrevistados, o
percentual de mulheres bissexuais (0,8%) é maior do que o
de homens bissexuais (0,5%).
Em paralelo, a porcentagem
de mulheres homossexuais
(0,9%) é menor do que a de
homens homossexuais (1,4%).
Do total de 1,1 milhão de
pessoas declaradas como bissexuais, a maioria são mulheres (65,6%). Já das 1,8 milhão de pessoas declaradas
como homossexuais, os homens são a maioria (56,9%).

Fator idade

A idade aparece como um
fator que influencia a autodeclaração – conforme mais velhos os

Dados estão sob avaliação
O IBGE diz que os dados
são experimentais e que
ainda estão sob avaliação
por “não terem atingido um
grau completo de maturidade em termos de harmonização, cobertura ou metodologia, sendo, portanto,
um primeiro exercício para
a captação do tema em
questão”.
O instituto lista ainda
algumas limitações da pesquisa. Na maior parte dos
casos, o preenchimento
foi realizado pelo entrevistador, o que poderia
influenciar a pessoa a fornecer uma resposta que
ela considerasse mais bem
entrevistados, menor o percentual de não heterossexuais. Na
faixa entre 18 e 29 anos, 4,8%
se declararam homossexuais
ou bissexuais. Esse percentual
cai para 0,2% entre os que têm
60 anos ou mais.
O nível de instrução
também pareceu impactar
os resultados. Entre aqueles
com superior completo, 3,2%
se disseram homossexuais ou
bissexuais. O percentual cai
para 0,5% no caso dos entrevistados sem instrução ou com
o fundamental incompleto. A
porcentagem de pessoas que
se recusaram ou que não sabiam responder também foi
menor entre os que comple-

aceita socialmente.
O IBGE também afirma
que houve uma recomendação expressa para que
fosse assegurada a privacidade do entrevistado, mas
diz que isso nem sempre foi
possível. “Ainda que com
limitações, a divulgação
desses dados permite dar
visibilidade à população
de homossexuais, bissexuais e outras orientações
sexuais, com estimativas,
em âmbito nacional, relacionadas a uma amostra
probabilística e representativa das diferentes regiões do país”, afirma o
instituto.
taram o ensino superior.
O percentual de homossexuais e bissexuais também
aumenta conforme cresce o
rendimento domiciliar per capita. Entre os entrevistados
que ganham até meio salário-mínimo, 1,3% se declararam
dessa forma. Já entre aqueles
que recebem mais de cinco
salários-mínimos, 3,5% se disseram homossexuais ou bissexuais. Na área urbana, 2%
das pessoas informaram ser
homossexuais ou bissexuais,
enquanto na área rural esse
percentual ficou em 0,8%.
A cor dos entrevistados não
teve impacto significativo sobre
os percentuais.

Ação no MPF incluiu as perguntas sobre LGBTQIA+
Em março, o MPF (Ministério
Público Federal) ingressou com
uma ação civil pública na Justiça Federal do Acre para que o
Censo 2022 incluísse perguntas
sobre população LGBTQIA+. A
Procuradoria pediu que o IBGE,
responsável pelo Censo, fosse
obrigado a adicionar campos
referentes à identidade de gênero e à orientação sexual nos
questionários básico e amostral
do estudo.
O MPF afirma que a limitação
na identificação desse grupo

configura um impedimento para
a formulação de políticas públicas específicas. “É somente a
partir do momento em que são
vocalizadas, que as demandas
sociais passam a integrar a
agenda estatal: a miséria, as
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, o baixo desempenho escolar e a violência são
exemplos de problemas sociais
diagnosticados por instituições
brasileiras de pesquisa e estatística ao longo das últimas décadas que foram incorporadas

ao centro das discussões da
gestão pública”, diz o órgão
na inicial.
À época, o instituto respondeu em nota que o Censo
“não é a pesquisa adequada
para sondagem ou investigação de identidade de gênero e orientação sexual”. “A
metodologia de captação das
informações do Censo permite que um morador possa
responder por ele e pelos
demais residentes do domicílio. Pelo caráter sensível
e privado da informação, as
perguntas sobre a orientação
sexual de um determinado
morador só podem ser respondidas por ele mesmo”,
disse o IBGE.
O MPF argumenta que
quesitos sobre cor e raça
também já foram considerados dados sensíveis e que,
ainda assim, o IBGE faz as
perguntas, com a orientação
para que a resposta seja
dada de acordo com a identificação do entrevistado, sem
questionamentos.
Além disso, a Procuradoria afirma que a legislação
assegura o caráter sigiloso
das informações e que, por
isso, não se pode falar em

exposição da privacidade.
Após ter sido acionado pelo
MPF, o instituto informou que
os indicadores referentes à
orientação sexual seriam
divulgados em maio, como
parte da PNS realizada em
2019.

Divulgação antecipada

O IBGE diz que a divulgação da pesquisa já estava
prevista e que o comunicado foi apenas antecipado.
A ação foi ajuizada pelo
procurador regional dos
Direitos do Cidadão, Lucas
Costa Almeida Dias.
Ele diz à reportagem que
considera insuficiente a inclusão da pergunta sobre
orientação sexual na Pesquisa Nacional de Saúde.
“A PNS objetiva conhecer
o perfil epidemiológico de
uma população, não tem
nada a ver com censo demográfico. De forma alguma supre”, afirma. Dias
também ressalta que não
foram coletadas informações sobre a identidade de
gênero dos entrevistados e
lembra que a PNS envolve
uma amostra reduzida, bastante inferior à do Censo.

Subiu para 25 o número
de pessoas mortas durante
a operação conjunta entre
a Polícia Militar e a Polícia
Rodoviária Federal que já é a
segunda mais letal da história
do Rio de Janeiro.
Na manhã de ontem (25),
dois pacientes que estavam
internados no Hospital Getúlio Vargas morreram durante a noite, de acordo com
a Secretaria Estadual de
Saúde. A direção da unidade
informa que, ao todo, 23 pacientes morreram. A conta
não inclui Gabrielle Ferreira
da Cunha, 41 anos, que foi
baleada na Chatuba, comunidade vizinha à Vila Cruzeiro,
e não foi levada ao Getúlio
Vargas. Assim, a operação
deixou 24 pessoas mortas.
De acordo com o hospital,
quatro pessoas permanecem
internadas.
A outra vítima é um menor
de idade que havia sido encaminhado na terça (24)
para a Unidade de Pronto
Atendimento do Complexo do
Alemão. Ele chegou ao local
já sem vida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo a Polícia Militar, a
ação da terça-feira (24) visava
prender em flagrante mais
de 50 traficantes de vários
estados que sairiam em comboio à favela da Rocinha, na
zona sul da cidade. O plano,
porém, foi frustrado quando
uma das equipes à paisana
foi descoberta e atacada na
entrada da comunidade, por
volta das 4h.
O que se seguiu foram
horas de confrontos, que con-

tinuaram pela comunidade
até chegar a uma área de
mata que liga a Vila Cruzeiro
ao Complexo do Alemão, onde
a maioria foi baleada.
Entre os mortos também
está Gabrielle, alvejada
dentro de casa na Chatuba,
comunidade vizinha à Vila
Cruzeiro e que não era alvo
da operação.
A operação virou alvo de
investigação nos Ministérios
Públicos federal e do estado
do Rio de Janeiro. O objetivo
é apurar eventuais violações
de direitos durante a ação na
comunidade da zona norte
carioca.

Bolsonaro gostou

O presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizou no fim
da noite de terça-feira (24), a
operação policial. “Parabéns
aos guerreiros do Bope e da
Polícia Militar do Rio de Janeiro, que neutralizaram pelo
menos 20 marginais ligados
ao narcotráfico em confronto,
após serem atacados a tiros
durante operação contra líderes de facção criminosa”,
disse Bolsonaro. As polícias
Federal e Rodoviária Federal
também participaram da
ação. Em pronunciamento
nas redes sociais, o presidente afirmou que a operação foi planejada durante
vários meses. Ele disse que
os agentes de segurança
monitoravam os passos de
chefes do tráfico de drogas
com o objetivo de prendê-los
fora da comunidade e que
isso não foi possível em razão
do ataque de uma facção
criminosa, “fazendo-se necessário o uso da força para
conter as ações”.

São Paulo

Operações policiais na
cracolândia vão continuar
Mariana Zylberkan
Folhapress

O governador de São Paulo
e pré-candidato à eleição, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou
ontem (25) que as operações
policiais para conter a formação da cracolândia, no
centro de São Paulo, vão continuar. Em duas semanas,
Polícia Civil, Polícia Militar e
GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizaram duas ações
para dispersar usuários e traficantes nas últimas semanas.
Ao todo, 16 pessoas foram
presas. Os policiais prenderam
cinco pessoas na primeira
ação, realizada no último dia
11 na Praça Princesa Isabel, e
11 na quinta-feira (19), na Rua
Doutor Frederico Steidel.
De acordo com o governador, a Polícia Civil tem realizado “um grande processo
de investigação com muitas
prisões efetuadas e outras em
andamento. Novas operações
policiais vão ocorrer”, disse
durante anúncio de um programa de saúde no Hospital
Brigadeiro, na região central
de São Paulo.
Garcia também ressaltou
que houve aumento na procura
por tratamento de saúde entre
usuários de drogas após “a diminuição do fluxo e dispersão
dos dependentes químicos”.
A Folha de S.Paulo mostrou
na terça-feira (24) que a dispersão de usuários de drogas
pelas ruas do centro tornou
mais difícil a ação das equipes
de abordagem. O diagnóstico
foi relatado em documento enviado à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) após a primeira ação policial. O relatório
foi elaborado pela organização
social Associação Comunitária
São Mateus, contratada pela

administração municipal para
prestar serviço de assistência
social na região central.

Morte é ‘exceção’

Em relação à morte do usuário Raimundo Nonato Fonseca Júnior, 32, baleado por
um policial civil na Avenida
Rio Branco no dia seguinte à
primeira ação, o governador
disse se tratar de uma exceção
do trabalho policial que deve
ser lamentada. “No mesmo dia
os policiais se apresentaram”,
declarou.
A feira de drogas ao ar
livre continua a funcionar na
Rua Helvétia, onde os frequentadores da cracolândia
se instalaram desde a última
quinta-feira.
Imagens registradas pela
reportagem nessa terça-feira
(24) mostram traficantes pesando pedras de crack e porções de maconha em balanças
de precisão. Caixotes de madeira são usados como apoio.
Os traficantes comem as
marmitas distribuídas por
entidades sociais aos usuários enquanto vendem as
drogas. A feira do rolo, em
que usuários trocam roupas
e qualquer tipo de objeto pelo
crack, também continua em
funcionamento.
Na cracolândia, continua
também a venda de itens
como cigarros, garrafas de
aguardente e isqueiros em
barracas improvisadas em
cima de caixotes.
Vizinhos da Rua Helvétia
têm relatado aumento de
casos de furtos e roubos após
a chegada dos usuários. Moradores da região realizaram
um protesto no sábado (21)
para chamar atenção das
autoridades em relação ao
problema.

Demanda

A7
Valentin Manieri

CIDADES

Campo Grande-MS | Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Hospitais públicos e privados
enfrentam alta procura por
um atendimento médico
Procura por pediatras e consultas para sintomas
respiratórios, dengue e COVID-19 acumula alta
Busca por atendimento nos
serviços de urgência e emergência de Campo Grande subiu
exponencialmente em decorrência dos casos de dengue
e de síndromes respiratórias.
Com isso, tanto os hospitais da
rede privada quanto da rede
pública estão registrando mais
de 4 horas de tempo de espera
por um atendimento médico. O
caso atinge todas as especialidades, desde clínicos gerais a
pediatras.
O jornal O Estado percorreu,
na tarde de ontem (25), os principais hospitais da Capital e
entre eles, no Hospital da Cassems, uma placa logo na entrada sinalizava uma demora
de 240 minutos no serviço de
emergência. Apesar disso, os
usuários relataram que ontem,
após as reclamações que viralizaram na internet, a demora
foi regularizada. Nossa equipe

questionou o hospital, porém
até o fechamento desta matéria
não obteve retorno.
A situação se repetiu no Hospital da Unimed, a comerciante
Mariam Dolores, 66, relatou que
a demora no serviço de emergência é recorrente, faltando
até mesmo estrutura para acomodar os pacientes. “A COVID
voltou então é algo que infelizmente temos que nos sujeitar. Já
estou aguardando atendimento
há 40 minutos. Além disso, o
hospital é novo deveria ter uma
melhor recepção para acomodar os pacientes até porque
pagamos caro”, ponderou.
Em nota, a Unimed informou
que “nos últimos dias houve
um aumento significativo no
número de atendimentos nos
Pronto Atendimentos Adulto e
Pediátrico do Hospital Unimed
Campo Grande, especialmente
relacionados a doenças respiratórias e dengue e, como consequência, houve também au-

mento no tempo de espera. É importante lembrar que os pronto
atendimentos são voltados para
atender casos de pacientes mais
graves. Para consultas ou tratamentos, é preciso agendar com
um dos mais de 1.500 médicos
da Unimed Campo Grande”,
pontuou o comunicado.
Outra unidade visitada foi
o Hospital São Lucas, onde a
mãe de uma criança de 4 anos,
Vânia Cristina, 41, desabafou
que procurou sem sucesso pediatras nas Unidades Básicas
de Saúde dos bairros Buriti,
Caiçara, Leblon, Oliveira e Dona
Neta, e sem sucesso, teve de ir
ao hospital infantil. “Passei por
cinco unidades da rede pública
de saúde e não tinham agenda
com pediatra. Tive de desembolsar dinheiro que não tinha
para fazer um plano de saúde e
conseguir consultar meu filho. A
demora aqui no hospital é longa,
mas a gente espera. Pelo menos
tem pediatra”, contou.

Nilson Figueiredo

Kamila Alcântara e Suelen Morales

Unidades públicas e
particulares enfrentam
superlotação de
pacientes na Capital

Clínicas particulares confirmam demanda
Em entrevista ao jornal O
Estado, a pediatra Luciana
Diniz, que atende em uma clínica particular da Capital, explicou que o aumento na procura por atendimento médico
é sazonal em decorrência
do inverno que se aproxima.
“Estamos tendo um excesso

de casos com sintomas de doenças respiratórias que pode
ser um reflexo do período em
que ficamos em isolamento e
agora estamos vivenciando
a exposição a agentes infecciosos. Principalmente
entre as crianças, que trocam
abraços, objetos, levam até a

boca, por mais que os pais
e as escolas reforcem os
cuidados e as orientações.
Aos meus pacientes eu recomendo a consulta domiciliar,
atendimento on-line, antes
de procurar um serviço de
emergência para evitar mais
exposição”, esclareceu.

População já reclama da demora desde a última terça-feira
A demora por atendimento
médico de urgência na rede
pública de Campo Grande,
principalmente no período
da noite, foi relatada por pacientes do CRS (Centro Regional de Saúde) Dr. Gunter
Hans, no bairro Nova Bahia,
na noite de terça-feira (24),
onde até fichas de pacientes
foram “perdidas”.
A moradora no Nova Lima
Débora Tomiati procurou a reportagem do jornal O Estado
para relatar que a filha, de 17
anos, chegou a desmaiar na

Unidade Nova Bahia por conta
de uma crise de bronquite asmática, mas saíram do local
sem atendimento médico.
“Ela foi de manhã, já desfalecida. O médico mandou
ela para casa, dizendo que
ela desmaiou por não ter se
alimentado. Fomos à noite,
depois do jantar, e ele disse a
mesma coisa. Virou as contas
e chegou a dizer que ‘a paciente está melhor que eu’”,
relata Débora, que decidiu ir
embora e tentar cuidar da filha
em casa e indignada.

Outro caso de lotação foi
registrado pelo vereador Tiago
Vargas (PSD), na mesma noite,
na UBS (Unidade Básica de
Saúde) Dr. Antônio Pereira, do
bairro Tiradentes. Pelas redes
sociais, ele cobrou agilidade
no atendimento.
Para o presidente do Cosems-MS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de
Mato Grosso do Sul), Rogério
dos Santos Leite, os municípios estão enfrentando uma
situação atípica, com aumento
dos casos de gripe, dengue

e até observando uma nova
crescente da COVID-19.
“Estamos em uma época
do término do período das
chuvas, e consequente alta da
incidência de casos relacionados a dengue, assim com
início do clima frio que possibilita o aumento dos casos relacionados à síndrome gripal.
A COVID não acabou e circula
em todas as regiões”, destaca.
Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde),
que se posicionou por meio de
nota, as unidades de urgência

e emergência do município,
UPAs e CRSs, têm registrado
nas últimas semanas um aumento atípico no volume de
atendimentos o que, consequentemente, acaba refletindo
no tempo de espera, sobretudo de pacientes com quadro
de menor gravidade, considerando que essas unidades
priorizam o atendimento de
pacientes em estado grave.
“Na terça-feira (24), o CRS
do Bairro Tiradentes estava
com o quadro médico completo, inclusive no horário em

que o referido parlamentar
[Tiago Vargas] esteve na unidade, havia um médico a mais
do que estava previsto. No período noturno havia 6 médicos
clínicos e 4 pediatras.”
A nota ainda lembrou que
o atendimento em uma unidade de urgência e emergência
não é restrito aos pacientes
que se encontram na porta de
entrada/saguão. No interior
dela existem pacientes em observação nas enfermarias ou
aguardando transferência na
ala vermelha.

Cuidados

Análise

Medicamentos antidepressivos e corticoides aceleram
sequelas do glaucoma, destacam especialistas

SES descarta
hepatite
misteriosa em
bebê de 1 ano

Kamila Alcântara
A maioria de nós já ouviu
falar sobre astigmatismo e
miopia, mas poucos sabem
a gravidade das sequelas de
outra doença que acomete
nossos olhos, capaz de causar
cegueira irreversível. Neste 26
de maio, Dia Nacional de Prevenção contra o Glaucoma,
especialistas alertam para a
baixa procura pelo exame preventivo, desistência do tratamento e até o consumo excessivo de remédios que aceleram
as sequelas da doença.
Doença de manifestação silenciosa, o glaucoma é a principal causa de cegueira. Cerca
de 80 milhões de pessoas em
todo o globo têm a doença,
embora em torno da metade
desconheça o diagnóstico, segundo a WGA (Associação Mundial de Glaucoma). Os cálculos
sugerem que um indivíduo em
cada 200, com 40 anos de idade,
apresenta esse quadro, sendo
que essa proporção é de um em
cada oito a partir dos 80 anos.
Idosos, mulheres, indígenas
e grupos de minoria étnica
têm mais chances de desenvolver o glaucoma, enquanto
familiares de pessoas com a
doença têm até dez vezes mais
chances de também manifestarem esse quadro.

É o caso de Viviane Soares
Monteiro, de 37 anos, que descobriu ter a doença há quatroanos.
Ela é portadora do glaucoma
juvenil hereditário, que foi manifestado pela primeira vez em
seu avô e hoje é tratado pelo
pai, irmã gêmea e o irmão de 31
anos, que descobriu aos 20 anos.
“A maioria das pessoas diz
que não sente nada, mas eu
e minha irmã desconfiamos
quando observamos a formação
de um arco-íris ao redor das
lâmpadas. Quando fiz o exame,
a minha pressão ocular estava
em 42, sendo que o normal é
nove. Fiz uso de colírio, mas
não baixava de 22, então precisei passar por cirurgia”, conta
Viviane.
A cirurgia consiste basicamente em expandir a vasão do
líquido óptico, para que não
aumente a pressão dentro do
globo ocular. Essa pressão prejudica as veias que “levam” a
imagem captada pela retina
para o cérebro. Nos casos raros,
como da Viviane, a cirurgia cicatriza com o passar o tempo e
outra se faz necessária.
“Meu pai fez a cirurgia
jovem também, como meus
irmãos e eu. Hoje, aos 63 anos,
tem só 40% da visão de um olho
e precisaria fazer outro procedimento, mas com a idade dele
o risco de ficar totalmente cego

é maior”, conclui.
O WGA observa que a pandemia impactou de forma significativa os cuidados com o
glaucoma, provocando atraso
nas consultas, exames e procedimentos oftalmológicos essenciais, levando alguns pacientes
a evoluírem para deficiência
visual significativa.
Com a média de atendimento
de dez pacientes ao dia, o médico oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma
pela USP (Universidade de São
Paulo), professor e responsável
pelo serviço de oftalmologia da
UFMS (Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul), Luiz
Taranta, também observou a
diminuição da procura do tratamento com a pandemia.
“A maioria dos casos é acima
de 50 anos, mas está aumentando o diagnóstico abaixo dos
50. Isso está relacionado ao
estilo de vida, fatores genéticos
e uso de medicamentos, principalmente corticoides e antidepressivos”, destaca Taranta.
O professor doutor explica
que, quando a doença é diagnosticada de maneira precoce,
às vezes não é necessário o
procedimento cirúrgico. “A cirurgia é recomendada quando
os outros tratamentos mais
iniciais falham. O primeiro tratamento é o laser, que reduz a

Wanderson Lara

Michelly Perez

Tratamento é realizado
em etapas: a primeira
é o laser, a segunda o
colírio e a cirurgia

pressão ocular. Quando não
resolve, usamos colírios que
também diminuem a pressão.
Quando esses dois falham, partimos para a cirurgia. O diagnóstico precoce é fundamental
para evitar a perda visual”,
concluiu Taranta.
Dados do SAI/SUS (Sistema
de Informações Ambulatoriais
do Sistema Único de Saúde),
do Ministério da Saúde, divulgados pela Agência Brasil em
março, revelam que, de 2019
a 2021, foram realizados no
Brasil 16,2 milhões de procedimentos com finalidade diagnóstica para identificação de glau-

coma, sendo 5.932.119 em 2019;
4.357.866 em 2020; e 5.984.033
em 2021. Em 2020, o número
de exames realizados foi 27%
menor do que a quantidade
total do ano anterior; já em
2021, houve expansão de 37%
em relação a 2020.
Em 2021, o aumento na procura por exames foi de 38% para
homens e 40% para mulheres.
Em relação a cirurgias, o estudo
do Ministério da Saúde mostra
que, no período de 2019 a 2021,
houve 82.417 cirurgias de glaucoma no Brasil, sendo que, em
2020, foi registrada queda de até
22% nos procedimentos.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) descartou
ontem (25) a morte do bebê
de 1 ano internado no Hospital Regional de Campo
Grande, após ser transferido de Dourados, motivado
pela hepatite misteriosa.
Segundo informações da
pasta, as amostras coletadas
indicaram que o óbito aconteceu pelo vírus respiratório
(metapneumovírus), que já
é reconhecido por provocar
infecções respiratórias.
A SES pontuou que o laboratório da Fiocruz, no Rio de
Janeiro, unidade referência
no Brasil, descartou o caso
investigado no Estado.
“A Secretaria de Estado
de Saúde de Mato Grosso do
Sul informa que este óbito
foi descartado para hepatite aguda de etiologia desconhecida e sendo confirmado para vírus respiratório
(metapneumovírus). O caso
foi investigado e posteriormente descartado pelo Estado. Mato Grosso do Sul não
registra, nenhum óbito por
hepatite aguda de etiologia
desconhecida. Três casos
suspeitos estão em investigação”, finaliza a nota.
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Segurança pública

Reforço policial em Ponta Porã segue por
tempo indeterminado, diz secretário
Reprodução

Conforme dados
da Sejusp, até o
momento, 7 mortes
foram registradas no
município neste ano

Confira rotas
alternativas no
trânsito da Capital
A Rua Jornalista
Marcos Fernando
Rodrigues, um dos
principais acessos ao
Parque dos Poderes – que
liga a Avenida Ministro
João Arinos até a Rua
Dr. Abdalla Duailibi, foi
fechada ontem (25), com
previsão de ser liberada
no sábado (28). A Agetran
(Agência Municipal de
Transporte e Trânsito)
recomenda que os
motoristas utilizem os
acessos alternativos pelo
bairro Cidade Jardim.

Rafaela Alves
O reforço policial na região
de fronteira em Ponta Porã, município distante 329 quilômetros
da Capital, enviado para o local
após o atentado que assassinou
o prefeito de Pedro Juan Caballero, cidade gêmea da brasileira,
José Carlos Acevedo, segue por
tempo indeterminado. A informação é do secretário de Estado
de Justiça e Segurança Pública,
Antônio Carlos Videira. Segundo
ele, as autoridades paraguaias
estão mantendo estreita relação
com as autoridades brasileiras
buscando reprimir não somente
esse, mas outros crimes que
podem ter conexão.
“Neste sentido nós vamos
apoiar as autoridades paraguaias ou bolivianas sempre
que for necessário. Nós estamos
com equipes das unidades especializadas, como o DOF (Departamento de Operações de
Fronteira), Garra (Delegacia Especializada Repressão a Roubos
a Banco, Assaltos e Sequestros),
BOPE (Batalhão de Operações
Especiais), Batalhão de Choque
e a própria Polícia Rodoviária
Estadual atuando de uma forma
muito intensa, inclusive, através
da Operação Hórus”, explicou.
Conforme já noticiado, pelo
O Estado, o prefeito de Pedro
Juan foi o sexto político assassinado em oito meses na região
de fronteira do Estado. Ele foi
o primeiro com mandato morto
neste ano. Em 2021 foram outros
cinco políticos executados. A

MS decreta situação
de emergência na
cidade de Miranda

Secretário prometeu
oferecer apoio para as
autoridades paraguaias
e as bolivianas

Homicídios
Conforme dados da
Sejusp (Secretaria de
Estado de Justiça e
Segurança Pública),
até a última terçafeira (24), sete mortes
foram registrados em
série de mortes começou em
setembro, com a morte do empresário e ex-vereador Joanir
Subtil Viana, de 53 anos. Ele,

Ponta Porã. O número
é 61% menor que o
registrado no mesmo
período do ano passado,
quando ocorreram
18 assassinatos no
município de fronteira.
segundo informações policiais,
tinha passagens por tráfico de
drogas.
Ainda em setembro do ano

passado, no dia 30, um político paraguaio foi morto. Néstor
Echeverría foi executado com
mais de 40 tiros. Ele teria realizado diversas denúncias contra
políticas de Pedro Juan Caballero. Depois em outubro foi a
morte do vereador em mandato
em Ponta Porã, Farid Charbel
Badaoui Afit, 37 anos. Ele foi
assassinado enquanto andava
de bicicleta.
No fim do mesmo mês, mas
na cidade de Paranhos, o vereador Hugo Leonardo da Silva
Gonçalves foi encontrado morto
com diversos disparos de arma
de fogo. O último assassinato politico foi no dia 15 de novembro
do ex-suplente de deputado
federal pelo Departamento de
Amambay, Rubens Sanchez. Ele
foi morto enquanto dormia.
Questionado se os políticos
estavam sendo o foco do crime
organizado na região e fronteira,
Videira afirmou que, em muitos
casos, a morte não está relacio-

nada a atividades políticas da vítima. “Mas muitos crimes estão
ligados a atividades particulares
que aquela pessoa exerceu no
passado ou ainda exercia. Por
exemplo, alguns deles já tinham
sido presos e processado por
tráfico de drogas. Então não
significa que a morte está ligado
à atividade política”, pontuou
Videira, que também destacou
que os irmãos Acevedo estavam
tendo uma atuação significativa
da segurança na fronteira.
“O crime organizado tende
a atacar aquelas pessoas que
combatem as suas ações e
muitos políticos, a exemplo dos
irmãos Acevedo, têm defendido
a bandeira da segurança pública
na região de fronteira. Então
as mortes que ceifaram, por
exemplo, teus familiares, a sua
sobrinha, são decorrentes do
tráfico de drogas que tem disputado o território na fronteira,
principalmente Pedro Juan Caballero”, complementou.

Ensino

Crise

SED confirma que atividade em
escola não teve cunho ideológico

No Brasil fome supera índices globais e em
MS número de famílias carentes sobe 40%

Michelly Perez
Após repercussão nas redes
sociais, a Secretaria de Estado
de Educação destacou ontem
(25) que investigou o caso
de suposta manifestação ideológica a atentado ao símbolo
nacional na Escola Estadual
Neyder Suelly Costa Vieira,
do Aero Rancho. Na última
segunda-feira (23), o pré-candidato a deputado estadual
Rafael Tavares, do Republicanos, protocolou no Ministério Público uma denúncia
contra um dos professores de
História da unidade, alegando
que os pais denunciaram a
manifestação ideológica durante atividade onde alunos
apareceram segurando uma
bandeira do Brasil manchada
com tinta vermelha.
Em nota, a assessoria de
comunicação informou que já

investigou o caso e destacou
que a atividade não tinha nenhum cunho de manifestação
ou reivindicação.
“Se tratou de uma atividade, realizada pelo professor,
que não visava a qualquer
tipo de protesto. A foto compartilhada nas redes sociais
não apresenta o contexto da
atividade, que não objetivou
qualquer desrespeito aos símbolos nacionais, em especial à
bandeira nacional”, reforçou
a nota.
Vale lembrar que, na ocasião, a equipe de reportagem
entrou em contato com a escola, que alegou que estava
ciente do desenvolvimento da
atividade escolar, que teria
sido tirada do contexto e que
o artigo citado por Tavares só
é válido em bandeiras oficiais,
não em réplicas utilizadas em
trabalhos escolares.

UFMS segue investigando caso
No mês anterior, no
dia 25 de abril, uma foto
também gerou revolta nas
redes sociais, após a publicação de uma imagem
tirada dentro da sala de
aula, que mostrava um
slide com um tutorial para
que alunos que votarão
pela primeira vez neste
ano, supostamente, aprendessem a votar contra o

atual presidente Jair Bolsonaro.
O assunto chegou até o conhecimento da Corregedoria
da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul), que segue investigando
o caso. Na tarde de ontem
(25), a equipe de reportagem
questionou a unidade, que
informou que segue sem um
parecer definitivo.

Reprodução

Camila Farias
Atingindo mulheres, famílias mais pobres e pessoas entre 30 e 49 anos,
que muitas vezes têm mais
filhos, o Brasil registrou
pela primeira vez o número recorde de fome, superando a média global e
afetando a atual geração
de crianças brasileiras, é
o que indica a pesquisa
realizada pelo Gallup.
De acordo com os dados
do Gallup, analisados no
Brasil pelo Centro de Políticas Sociais do FGV Social,
a taxa saltou de 17% em 2014
para 36% no fim de 2021. Pela
primeira vez ela superou a
média global (35%), aferida
a partir de 125 mil questionários aplicados no mundo.
Em Mato Grosso do Sul, no
fim de 2021, o Governo do Estado publicou que MS estaria
com um dos menores índices
de pobreza do país, baseado
no estudo do economista e
pesquisador da Fundação
Getulio Vargas Daniel Duque,
que avaliou dados sobre o
índice de pobreza nos 27 estados em relação ao primeiro
trimestre de 2019 e janeiro
de 2021. Mato Grosso do Sul
saltou de 17,9% para 20,4%,
sendo o 5° menor do país.
O jornal O Estado conversou com a coordenadora
da Cufa (Central Única das
Favelas de Campo Grande),

Voluntários atendem
a mais de 46 mil
famílias com doação de
produtos alimentícios

Letícia Polidorio, que destacou
o aumento de 40% nos atendimentos a famílias carentes da
Capital. Ela explica que, além
das favelas da cidade, atualmente também estão sendo
feitos atendimentos em alguns
bairros. Ao todo o projeto atende
hoje 46 mil famílias.
“O aumento das famílias foi
muito grande, por exemplo em
uma das favelas que acompanhamos mais de perto quando
começou a pandemia, tínhamos
50 famílias e hoje temos 75
famílias lá, isso em apenas um
dos locais. Dessa forma já conseguimos ver o agravamento, a
dificuldade está sendo cada vez
maior”, contou Letícia.
Para a economista Andreia
Ferreira, para erradicar ou re-

duzir esta situação de pobreza
e extrema pobreza são necessárias ações do Estado, seja em
nível federal, estadual ou municipal. “Nós temos observado
aumento das ações sociais nos
estados e municípios em geral,
tanto coordenadas pelo setor
público como pelas ações de
associações ou mesmo doações
livres, mas infelizmente isso
tem se mostrado insuficiente”,
explicou.
Ela salienta ainda que a
população precisa apoiar as
organizações que cobram o governo. Sindicatos de trabalhadores, ONGs e outras entidades
da sociedade civil organizada
e também os parlamentares,
seja na Câmara, Assembleia e
Senado. “Não há, em um cenário
próximo, indícios de recuperação econômica: o desemprego
permanece elevado e o custo de
vida (alimentação, transporte,
medicamentos, etc.) está subindo”, finalizou a economista.

Os prejuízos causados
pela tempestade e pelo
vendaval do último dia
14 de maio levaram o
governador Reinaldo
Azambuja a declarar
“Situação de Emergência”
em algumas áreas da
região urbana e rural
de Miranda por 180
dias. Neste período fica
autorizada a mobilização
de órgãos estaduais
para atuarem, sob a
coordenação da CEDEC/
MS (Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil).

Concurso da
SES tem mais de
11 mil inscritos
A SAD (Secretaria de
Estado de Administração
e Desburocratização)
publicou ontem (25)
a homologação e o
ensalamento dos 11.222
candidatos inscritos no
Concurso Público da SES
(Secretaria de Estado de
Saúde). A prova escrita
objetiva acontece neste
domingo (29), em Campo
Grande, com 4 horas
de duração. As provas
acontecerão tanto no
período matutino quanto
no período vespertino.

Prefeitura oferece
aulas de pilates
funcional
Com o projeto
Movimenta Campo
Grande, a prefeitura
leva às terças e quintas
– das 17h30 às 19h30 –
aulas de Funcional e de
Pilates, para moradores
do bairro Nova Campo
Grande. São oferecidas
30 vagas por oficina. As
atividades acontecerão na
praça da Rua 59, esquina
com 60. A ideia de levar
as modalidades para a
região surgiu a partir da
iniciativa de moradores do
próprio bairro.

Empresas devem
informar velocidade
da internet na fatura
O governador Reinaldo
Azambuja sancionou
ontem (25) a Lei nº 5.885,
que obriga as empresas
prestadoras de serviços de
internet móvel e de banda
larga na modalidade póspaga a apresentarem, na
fatura mensal, informações
sobre a entrega diária de
velocidade de recebimento
e envio de dados pela rede
mundial de computadores.
Quem descumprir a
determinação deverá pagar
multa entre dez e 500
UFERMS (Unidade Fiscal
Estadual de Referência),
ou índice equivalente.

Abner Jaques
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Investimento bilionário

O que preciso
saber sobre
os regimes
tributários?

Reprodução/Semagro

A previsão é de
que a instalação da
primeira fase termine
em agosto de 2023

Entende-se por regime
tributário o sistema pelo
qual serão recolhidos os
impostos de cada empresa.
Uma vez que influencia diretamente o valor das tributação, tanto em vista do planejamento financeiro quanto
para evitar problemas fiscais com a Receita Federal, é
fundamental optar pelo procedimento mais adequado.
Nesse sentido, as três opções vigentes são: Simples
Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Simples Nacional

O Simples Nacional é o regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização dos tributos — disposto
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006. O mecanismo é disponibilizado às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte. Trata-se de um sistema
facultativo e irretratável para todo o ano-calendário,
sendo que para ingressar é necessário: faturar até R$
4,8 milhões por ano; não possuir débitos com o INSS; e
estar regular nos cadastros fiscais.
Além disso, não são admitidas empresas que exercem
atividades com serviços financeiros; têm sócios no exterior; possuem capital em órgãos públicos; são constituídas sob sociedade de ações; são cooperativas; ou têm
filial ou sucursal no exterior.

Lucro presumido

No Lucro Presumido, por sua vez, realiza-se a apuração simplificada do IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido). A Receita Federal visa, assim, a presumir qual
o lucro da pessoa jurídica a partir da análise de sua receita bruta e outros faturamentos sujeitos à tributação.
Dispensa-se, logo, a comprovação do rendimento no
período de arrecadação dos impostos.
Tal modalidade é aplicável às empresas que faturem
abaixo de R$ 78 milhões anuais e que não atuem em
determinadas áreas, como em bancos e empresas públicas. Ademais, a apuração pode ser mensal, considerando o ISS (Imposto Sobre Serviços), PIS (Programa
de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), ou trimestral,
incidindo o IRPJ e a CSLL sobre os percentuais de presunção de lucro.

Lucro real

Por fim, no Lucro Real, o cálculo do IRPJ e da CSLL
é executado com base no lucro de fato da empresa —
mostra-se essencial, portanto, que haja um forte controle
sobre as rendas e as despesas a fim de determinar o valor
exato dos tributos. No entanto, tal regime traz também
diversas vantagens, como uma tributação mais justa,
a obtenção de créditos do PIS e COFINS, bem como o
aprimoramento do planejamento tributário.
É obrigatória a adesão ao Lucro Real às empresas de:
faturamento anual superior a R$ 78 milhões; atuação relacionada ao setor financeiro; rendimento ou ganhos em
capital de origem estrangeira; atividades de factoring;
ou utilização de benefícios fiscais.
Doutorando em Direito (Mackenzie),
professor universitário e advogado.

Indústria de etanol de milho em MS
recebe licença para iniciar obras
Serão gerados 650 empregos
entre diretos e indiretos
Izabela Cavalcanti
A empresa Neomille recebeu, ontem (25), licença
para iniciar as obras da segunda indústria de etanol
de milho, de Mato Grosso
do Sul. Com investimento
de R$ 1 bilhão e geração
de 150 empregos diretos e
500 indiretos, a fábrica será
instalada em Maracaju. No
período de obras, deverão
ser criados 2 mil empregos
na construção civil.
Com quase 250 mil hectares cultivados na safrinha
deste ano, o município se
consolidou como o maior produtor de milho do Estado e
possui condições favoráveis
para aquisição de biomassa
(cavaco de eucalipto).
“É um empreendimento de
porte para o município que é
atualmente o maior produtor
de milho do Estado, considerada uma das cidades
mais ricas no agronegócio

Cenário Econômico
Prefeitura quer ampliar intercâmbio comercial com cidade chilena
A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu a delegação da cidade de Iquique, província
localizada na Região de Tarapacá, Chile. Durante a reunião foram discutidas estratégias de
intercâmbio turístico, cooperação para iniciativas tecnológicas e aproximação comercial.
Adriane Lopes apresentou Campo Grande e destacou a localização estratégica da cidade.
“Entendemos que Campo Grande é uma cidade com grande potencial para atrair novos negócios.
Temos uma localização geograficamente privilegiada. Somos uma cidade estruturada, que combina
meio ambiente com qualidade de vida, além de estarmos no ponto estratégico para dois dos maiores
pólos de ecoturismo de Mato Grosso do Sul que são Bonito e Pantanal”, afirmou.
Na reunião, Maurício Soria lembrou a história para a ativação do escoamento de mercadoria
por Iquipe e ressaltou a importância de Campo Grande neste processo.
“Nós estamos trabalhando pelo fortalecimento e implantação da rota de integração há 50 anos
e queremos renovar nossa parceria com a Cidade, ampliar o intercâmbio comercial e fomentar
troca de experiências culturais.”

Nota Premiada Campo Grande entrega R$ 70 mil em prêmios
Os sorteados da Nota Premiada Campo Grande receberam R$ 70 mil, ontem (25). O valor foi
dividido em três ganhadores, sendo R$ 50 mil para o primeiro colocado; R$ 15 mil para o segundo
lugar; e R$ 5 mil para o terceiro. As notas são relativas às emissões fiscais de março.
O programa tem como objetivo incentivar o consumidor a solicitar o cupom de prestação de
serviços. Ao todo são promovidos 12 sorteios, esta é a terceira premiação de 2022.
“É muito importante nossa participação como cidadão. Ações como esta trazem mais benefícios
para toda a nossa cidade e para a população. Vamos juntos, todos os dias, trabalhando em busca
de melhorias”, destacou a prefeita Adriane Lopes.
A secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama, ponderou que, por
meio do cupom, o consumidor tem a garantia do serviço.
“O cupom fiscal estabelece a relação entre o fornecedor e o recebedor do serviço. É nele [nota]
que você vai ter sua garantia do serviço prestado. Esse dever de cidadania que exerce a relação
entre as pessoas, o Poder Público e as devoluções para a sociedade.”

Participação

A cada R$ 20 é gerado 1 cupom. Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio
têm validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos.
Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se
cadastrar no endereço eletrônico notapremiada.campogrande.ms.gov.br.

no Brasil e de grande projeção para o Estado. Será a
segunda indústria a produzir
etanol de milho em Mato
Grosso do Sul”, salientou o
secretário de Produção, Meio
Ambiente, Desenvolvimento
Econômico e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.
A Neomille é um empreendimento do grupo sucroenergético CerradinhoBio,
maior complexo produtor de
bioenergia da América Latina. A licença vai permitir
que a construção da planta
fabril inicie efetivamente,
conforme o seu cronograma
de implantação.
“O empreendimento da
CerradinhoBio, chamado
Projeto Greenfield, segue padrões internacionais de sustentabilidade e deve zerar
suas emissões de carbono.
O projeto está totalmente alinhado com o nosso programa
Estado Carbono Neutro e
foi concebido para provocar

Primeira usina de etanol de milho no Estado
A primeira usina
de etanol de milho em
processo de instalação,
em Mato Grosso do Sul, é
a Inpasa Agroindustrial,
em Dourados.
As obras começaram
no ano passado e têm
previsão de conclusão até
fim deste ano.
O investimento é de
R$ 2 bilhões, sendo R$
o menor impacto ambiental
possível”, concluiu Verruck.
A previsão é de que a instalação da primeira fase da
planta industrial termine em
agosto de 2023. No dia 30 de
julho de 2021, o governador
Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime Verruck assinaram
termo de acordo do Governo
do Estado com a empresa, garantindo incentivos fiscais previstos no MS Empreendedor.

Produção

No fim de todo o processo

100 milhões oriundos
de recursos do FCO
(Fundo Constitucional
de Financiamento do
Centro-Oeste). Em fase
de operação, serão 270
empregos diretos e
capacitados.
A Inpasa terá
capacidade para esmagar
2 milhões de toneladas de
milho por ano.
de implantação, a meta da
indústria é processar 1,2 milhão de toneladas de milho
ao ano, com a produção de
510 mil metros cúbicos/ano
de etanol, além de subprodutos como o DDG, ou farelo
de milho (310 mil toneladas/
ano), gerar 100 Gigawatts de
energia e produzir óleo de
milho (22 mil metros cúbicos/
ano).
A usina será instalada às
margens da Rodovia MS-157
em uma área de 115 hectares.

Obras

Governo entrega acesso à
Fundação MS, palco da Showtec
Chico Ribeiro

Com investimento de R$
2,226 milhões, o governador
Reinaldo Azambuja entregou,
ontem (25), em Maracaju,
a pavimentação asfáltica e
drenagem de águas pluviais
da Rua Germano Bellan, que
dá acesso à Fundação MS,
palco da Showtec. Somente
na edição deste ano, são esperadas 16 mil pessoas em três
dias de evento.
Na ocasião, o governador
destacou a importância dos
investimentos em ciência e tecnologia, a expansão do agronegócio e comentou sobre a Rota
Bioceânica.
“Somos o Estado que mais
investe em ciência e tecnologia
do Brasil e esse é o trabalho
da Fundação MS. Mato Grosso
do Sul avançou muito em área
plantada, passamos de 1,5 milhão de hectares para 3 milhões
e a Fundação MS tem um papel
importante nessa expansão.
Não é à toa que a ‘Folha de
S.Paulo’ deu que Mato Grosso
do Sul tem o maior crescimento
do PIB da década. Eu não tenho
dúvida de que vamos chegar a
5 milhões de hectares de área

Azambuja entrega
pavimentação
asfáltica de rua que
dá acesso à Showtec

plantada e passar de 2 milhões
de hectares de florestas plantadas”, ressaltou.
A Fundação MS é um centro
de pesquisa e difusão de tecnologias agropecuárias que
trabalha em parceria com
o Governo do Estado no desenvolvimento de técnicas de
modernização da agricultura.
Ela realiza todos os anos a
Showtec, maior feira do agro
de Mato Grosso do Sul.

Showtec

A Showtec, maior feira de
tecnologia do agronegócio de
Mato Grosso do Sul, termina

amanhã (27). São 130 expositores de maquinários, equipamentos e insumos.
Há 25 anos, a feira anual,
agrega em um só local as
mais relevantes tecnologias
e informações, de uma forma
direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro
brasileiro, principalmente da
Região Centro-Oeste.
Estão sendo apresentados
lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção,
palestras técnicas e resultados
de pesquisa que contribuem
para a sustentabilidade do
agronegócio brasileiro.
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Cotação

Arquivo

Alternativa

Estratégia para vender mais faz
postos baixarem preço da gasolina
Segundo o Sinpetro, queda do etanol também contribui para os novos valores

Dólar fecha sessão
com alta de 0,17%
Agência Brasil com Reuters
O dólar fechou a sessão de
ontem (25) com alta de 0,17%,
cotado a R$ 4,821, após forte
volatilidade inicial nas negociações. O fator impactante
no pregão da divisa norte-americana foi a divulgação
da ata da última reunião de
política monetária do Federal
Reserve (Fed, o equivalente
ao Banco Central dos Estados Unidos).
O documento confirmou
as previsões de autoridades financeiras de que o

Fotos: Valentin Manieri

Izabela Cavalcanti e Bárbara F. Bejarano

Fed manteria o incremento
na taxa de juros de 0,5%.
Todos os participantes da
reunião de política monetária realizada em 3 e 4 de
maio apoiaram o aumento
de 0,5% ponto para combater
a inflação, “que se tornou o
maior obstáculo para o crescimento da economia norte-americana”, disse a ata.
Pouco antes do fechamento,
o dólar apresentava leve
queda de 0,16%. Entretanto,
compradores impulsionam a
recuperação perante o real e
influenciaram na alta.

LOTERIAS
Mega Sena

(N° 2484)

11 14 36 41 54 59
(N° 2530)

Lotofácil

01 02 04 06 07
08 09 11 13 15
21 22 23 24 25

02
31
44
74

06
32
45
78

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

(Nº 2317)

07
34
50
79

12
37
54
87

01 05 07 14 29 47
06 16 23 27 31 36
Sena
0
Quina
18
Quadra
866
Terno
15.174

28 45 49 61 76
Lotomania

(Concurso nº 2370) (Sorteio realizado 24/05/2022)

Premiação 1º Sorteio

(N° 5862)

Quina

Dupla Sena

0,00
3.459,92
82,18
2,34

Premiação 2º Sorteio
Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

Sena
0
Quina
9
Quadra
663
Terno 12.889

0,00

6.227,85
107,35
2,76

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.600.000,00

Lotofácil

24
43
57
96

(SORTEIO REALIZADO 24/05/2022) (Concurso nº 2529)

03 05 06 08 09
11 12 13 14 16
18 21 22 24 25

Rateio

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

Quina
(Concurso nº 5861) (Sorteio realizado 24/05/2022)

11 39 44 50 74

15 acertos
2
14 acertos
240
13 acertos 9526
12 acertos 102530
11 acertos 549518

594.784,99
1.484,67
25,00
10,00
5,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.000.000,00

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

Quina
0
Quadra
28
Terno 3.360
Duque 100.179

0,00
13.051,17
103,58
3,47

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.000.000,00

Dia de Sorte

09 17 26 57 60 76 77
Time do

SANTA CRUZ /PE

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

(Concurso nº 608) (Sorteio realizado 24/05/2022)

07 08 12 22 26 27 31

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

7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Timemania
(Concurso nº 1787) (Sorteio realizado 24/05/2022)

0
26
1.276
18.613

0,00
3.491,24
20,00
4,00

Mês da Sorte: Junho
ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 900.000,00

7 acertos
6 acerto
5 acertos
4 acertos
3 acertos

0
4
354
7.331
70.662

0,00
83.106,74
1.341,51
9,00
3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 23.500.000,00
*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/

Alguns postos de combustíveis de Campo Grande têm
criado estratégias para vender
mais e, assim, ter uma disputa
acirrada com a concorrência.
Uma dessas alternativas adotadas tem sido baixar o preço
do litro do combustível para
o consumidor, desde o último
reajuste do produto, em março.
A equipe de reportagem do
jornal O Estado foi às ruas
e identificou três estabelecimentos que reduziram o valor
da gasolina comum. Em um
posto localizado na Avenida
Costa e Silva, o preço saiu de
R$ 6,98 para R$ 6,93, em quase
um mês. A cada semana, o local
diminui centavo por centavo, de
forma gradativa.
A explicação dada pelo dono
do estabelecimento, Valdemar
Locattelli, de 70 anos, se deve ao
movimento e que por isso pode
ocorrer a variação de preço em
cada posto de gasolina. De fato,
ele afirmou que houve diminuição no preço da gasolina, no
estabelecimento.
“O preço é questão de mercado, vai tudo depender do
mercado e da concorrência.
O litro da gasolina estava
em 6,98, agora está em 6,93”,
comentou.

Estabelecimentos
saíram de R$ 7,
e agora vendem
por até mesmo
R$ 6,79

Na mesma avenida, um
outro posto tem acompanhado
o mesmo preço, saiu de R$ 6,98
para R$ 6,93.
Já em outro posto na Avenida Calógeras, o litro está R$
6,80. De acordo com o gerente
Cláudio Henrique, a queda foi
de R$ 0,17.
“O preço antes estava custando R$ 6,97 e foi para R$
6,79. Devido a essa baixa houve
aumento na movimentação dos
condutores. Tanto que estão
preferindo encher o tanque com
medo da gasolina aumentar novamente”, afirmou.
O dono do posto, que preferiu
não se identificar, acrescentou
dizendo que cada posto adota
uma estratégia para vender
mais. “Eu por conta e risco quis
diminuir para melhorar minha

Benefício

Consumo das famílias campograndenses tem queda em maio

INSS começa a pagar
segunda parcela do
13º salário

Izabela Cavalcanti
A intenção de consumo
das famílias campo-grandenses teve queda pelo
terceiro mês seguido. Conforme o levantamento feito
pela CNC (Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo),
em maio, a ICF (Intenção
de Consumo das Famílias)
ficou em 94,6 pontos, queda
de 1,9% em relação ao mês
passado, que registrou 96,1
pontos.
Para as famílias com
renda acima de dez salários-mínimos, o índice ficou
em 109,4 pontos, ante 91,3
pontos aos que têm renda
menor.
“O medo do desemprego,
da redução na renda familiar,
deixam as famílias mais cautelosas, com medo de gastar.
E é natural essa redução

Indexadores Financeiros
Compra
R$ 4,817
R$ 4,553
R$ 5,157
R$ 6,06

Venda

Var(%)

R$ 4,818
R$ 5,027
R$ 5,158
R$ 6,063

0,3123
0,5601
0,5066
0,5973

Fonte: Infomoney

Investimentos
OURO (BM&F): R$ 287,13
IBOVESPA (SP): 110.579,81 −0,98 (0,00088%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)
@Vaca Gorda (rastreada)
Frango Congelado
Frango Resfriado
Suíno Carcaça Especial (kg)
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)

R$ 285,50
R$ 269,00
R$
7,64
R$
7,64
R$
8,40
R$ 175,00
R$ 75,00

*Atualizado: 23/05

Fonte: noticiasagricolas.com.br
Poupança
Maio de 2022
25/05
26/05
27/05
28/05
29/05
30/05
31/05

0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575
0,3575

Conforme explica o diretor-executivo do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista
de Combustíveis, Lubrificantes
e Lojas de Conveniência de
Mato Grosso do Sul), Edson
Lazarotto, além de o mercado
ser livre para atribuir o custo
que desejar, o etanol também
teve redução nas usinas. Situações que ajudam a explicar a
retração no produto.
“Como sempre explico o
preço é livre e temos uma concorrência extremamente acirrada, além de que o anidro que
reflete na gasolina em 27%,
deu uma pequena redução”,
destacou.
De acordo com dados do

na intenção de consumo,
em razão da inflação que
ainda é maior em relação
ao ano anterior”, explica a
economista do Instituto de
Pesquisa e Desenvolvimento
da Fecomércio MS (IPF-MS),
Regiane Dedé de Oliveira.
Em relação às compras,
47,1% acham que estão comprando menos este ano, se
comparado a 2021; 35,8%
estão comprando a mesma
coisa; 17,1% dizem estar
comprando mais.
A pesquisa aponta que
55,7% dos consumidores ouvidos estão mais seguros em
relação à situação atual do
emprego.
De 21% a confiança está
igual à do ano passado;
14,8% estão menos seguros;
e 8,4% responderam que
estão desempregados.
Em relação à perspectiva
profissional nos próximos

seis meses, 59,2% estão positivos; e 31,8% não estão
confiantes.
Para 55,2% dos entrevistados, a renda familiar
está igual à do ano passado;
30,2% avaliam que está melhor; e 14,6% acham que a
renda piorou este ano.

Empréstimo

Para conseguir empréstimo, 24,9% das famílias
acreditam que está mais difícil conseguir empréstimo,
neste ano. Outros 17,8%
acreditam estar mais fácil e
54,8% igual ao ano passado.

Bens duráveis

Pensando em bens duráveis, como eletrodomésticos, TV, som, para casa,
71,3% acreditam não ser um
bom momento para comprar
e 22,3% pensam que não é
um bom momento.

Agência Brasil
O INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) começou a pagar
os valores da segunda parcela do
décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas. Inicialmente,
recebem aqueles que ganham um
salário-mínimo (R$ 1.212). Os que
ganham acima disso recebem a
partir do dia 1º até 7 de junho. A
primeira parcela foi paga em abril.
Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo
Meu INSS (para dispositivos eletrônicos com tablets ou celulares)
ou no portal gov.br/meuinss.
Outra opção é a central de
atendimento por telefone, pelo
número 135. Nesse caso, é preciso
informar dados como o número do
CPF e outras informações cadastrais. O atendimento por telefone
está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Ao todo, com
a primeira e segunda parcelas
pagas, serão injetados cerca de
R$ 56,7 bilhões na economia.

Tempo

Moedas
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Libra Esterlina

Principais causas

Cepea/Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada do Departamento de
Economia, Administração e
Sociologia/Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz),
do dia 22 de abril a 20 de maio,
o etanol anidro saiu de R$ 4,22
para R$ 3,88, redução de 8,06%.
Da mesma forma o hidratado,
que no mesmo período saiu de
R$ 3,84 para R$ 3,34, teve queda
de 13,02%.
Pesquisa da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostra
que o preço médio da gasolina
comum saiu de R$ 6,99 para R$
6,93 (0,86%), do dia 14 a 21 de
maio. Ainda conforme o levantamento, a média do etanol caiu
1,09%, saindo de R$ 5,44 para R$
5,38, no mesmo período.

Pesquisa

Cotações
DÓLAR

venda”, completou.

TR diária (%)
Dia
25/05
26/05
27/05
28/05
29/05
30/05
31/05

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

UFERMS (CG)
Valor em R$
IPC (CG)
Percentual de aumento
IPC-DI (FGV)
Variação (%)
IPC (FIPE)
Variação (%)
INCC-DI (FGV)
Variação (%)
IGP-DI (FGV)
Variação (%)
IGP-M (FGV)
Variação (%)
INPC (IBGE)
Variação (%)
IPCA (IBGE)
Variação (%)
TR Mensal (Bacen)
Variação (%)
TJLP
Valor mensal (%)
UAM - MS
Valor em R$
Taxa SELIC
CUB (Sinduscon)
Variação no período (%)
POUPANÇA
Variação (%)

Dezembro
35,49
Novembro
0,59%
Novembro
0,94%
Novembro
1,03%
Novembro
8,28%
Novembro
2,64%
Novembro
3,28%
Outubro
0,89%
Outubro
- 0,86%
Dezembro
0,0000
Janeiro
4,39%
Dezembro
4,8503
Novembro
0,1573%
Outubro
1,47%
Novembro
0,5000%

NO ESTADO

Previdência Social
Janeiro
36,43
Dezembro
1,54%
Dezembro
1,07%
Dezembro
0,79%
Dezembro
8,81%
Dezembro
0,76%
Dezembro
0,96%
Novembro
0,95%
Novembro
0,89%
Janeiro
0,0000
Março
4,39%
Janeiro
4,9783
Dezembro
0,1730%
Novembro
1,14%
Dezembro
0,5000%

Variação
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
0,0000%
Acum. Ano
–
Variação
–
Acum. Ano
–
Acum. Ano
–
Variação
00000

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$)
Alíquota INSS
até R$ 1.212,00
7,5%
de R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35
9%
de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03
12%
de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22
14%

Alíquota Efetiva
7,5%
7,5% a 8,25%
8,25% a 9,5%
9,5% a 11,68%

Corumbá
Campo Grande
Maracaju

Descontos

Base de Cálculo Mensal (R$)
Alíquota (%)
Até R$ R$ 1.903,98
Isento
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65
7,5%
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05
15%
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68
22,50%
Acima de R$ R$ 4.664,68
27,50%

Ponta Porã

Dourados

Mundo
Novo

NO BRASIL
A deduzir (R$)
R$ 142,80
R$ 354,80
R$ 636,13
R$ 869,36

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

Min.
19°
17°
21°
17°
16°
18°
18°

Máx.
31°
31°
32°
32°
29°
32°
32°

Três Lagoas

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

Cidades
Campo Grande
Dourados
Corumbá
Maracaju
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Ao Athlético-PR,
empate basta
para avançar às
oitavas de final

Corinthians busca manter 100%
em casa contra times bolivianos

O Athletico-PR tem pela
frente um dos principais jogos
da temporada até o momento.
Nesta quinta-feira (26), às 18h
(de MS), o Furacão receberá
o Caracas, da Venezuela, em
jogo que vale vaga nas oitavas
de final da Libertadores. Uma
vitória simples ou um empate
classificam o Athletico.
De olho no confronto, Luiz Felipe Scolari comandou, na tarde
de terça-feira (24), mais um
treinamento preparativo para
a partida. A atividade ocorreu
no CAT Alfredo Gottardi. O
treinador athleticano, com auxílio de sua comissão técnica,
comandou trabalhos táticos e
técnicos com os jogadores, incluindo exercícios específicos de
posse de bola e de finalização.
A última sessão de treinamentos antes do duelo diante do
Caracas seria realizada ontem
(25), na Arena da Baixada. A
atividade está marcada para o
período da tarde.
Em sua oitava participação,
o Athletico busca a quarta classificação seguida às oitavas
de final da competição. O time
rubro-negro avançou para a fase
mata-mata nas últimas três edições que disputou: 2017, 2019
e 2020. O Athletico, contudo,
acabou eliminado para os gigantes Santos, Boca Juniors e
River Plate, respectivamente.
Caso avance pela quarta vez
consecutiva, o Furacão também
alcança sua sexta chegada às oitavas. As outras foram em 2000
e 2005. A sina do Athletico, contudo, é ultrapassar as oitavas.
A única vez que passou foi na
campanha do vice-campeonato
contra o São Paulo, há 17 anos.
No sentido contrário, o Athletico
caiu na fase de grupo em duas
oportunidades: 2002 e 2014.
Pela Libertadores, Athletico
enfrenta o Caracas “tentando
se achar na temporada”, afirma
Guilherme Moreira. No grupo
mais embolado da Libertadores
2022, todo mundo tem chance de
avançar. O Furacão soma sete
pontos, mesma pontuação do
líder Libertad. (Com ge)

Timão recebe
o Always Ready
e só derrota
complica a
equipe na
Libertadores
Gazeta Pres
O Corinthians fecha sua
participação na fase de grupos
da Libertadores nesta quinta-feira, às 20h (de MS), diante do
Always Ready, na Neo Química
Arena. Em casa contra clubes
bolivianos, são três partidas
e três vitórias, com 100% de
aproveitamento.
No entanto, será a primeira
vez que a Neo Química Arena
receberá um clube boliviano.
Nas outras oportunidades
como mandante, a casa do
Timão foi o Pacaembu. Vale
mencionar ainda que todos os
confrontos disputados contra
bolivianos foram pela fase de
grupos da Libertadores.
As equipes foram Jorge
Wilstermann, na edição de
1999 (placar de 5 a 2), o The
Strongest, em 2003 (placar de 4
a 1), e por fim, dez anos depois,
em 2013, o San José (placar de
3 a 0). Coincidentemente, os
resultados sempre foram com
três gols de diferença.
Assim, ao todo, são sete
jogos disputados contra times
da Bolívia, com um retrospecto
favorável: quatro vitórias, dois
empates e apenas uma derrota,
justamente contra o Always
Ready, nesta edição, em jogo
disputado em abril.
Naquela ocasião, o Alvinegro foi para La Paz, perdeu
por 2 a 0, o que configurou sua
primeira derrota para times
bolivianos em sua história.
Agora, porém, a situação é diferente, já que o clube luta por

sua classificação às oitavas de
final, enquanto o Always Ready
é o lanterna do Grupo E.
Neste momento, a configuração da chave é: Deportivo Cali na liderança, com
oito pontos, o mesmo que o
Corinthians. Boca Juniors,
com sete, vem em seguida,
com Always Ready em último.
Também nesta quinta às 20h
Boca e Cali jogam na Bombonera, em Buenos Aires,
para decidir quem avança na
competição.
O lateral-direito João Pedro
e o meio-campista Luan, que
estavam em transição com a
preparação física, foram liberados e treinaram com o grupo.
Já o lateral-direito Fagner deu
sequência do processo de
transição com trabalhos na
academia e no gramado. O goleiro Cássio deu sequência no
tratamento da subluxação no
ombro esquerdo com a equipe
de fisioterapia.

Sorteio amanhã

Depois dos jogos de hoje,
haverá nessa sexta-feira (27)
o sorteio das oitavas de final
da Libertadores. As equipes
que ficarem na primeira colocação da fase de grupos
vão ocupar o Pote 1. Já os
segundos colocados de cada
grupo integram o Pote 2.
Vale lembrar que a campanha na fase de grupos define quem decide em casa
a segunda partida. Dessa
maneira, as equipes serão
ranqueadas de 1 a 16, com os
vencedores dos grupos numerados de 1 ao 8 e os segundos
colocados do 9 ao 16. O time
com numeração menor será
o mandante no jogo de volta.
Nesta fase, clubes do
mesmo país, assim como do
mesmo grupo, poderão se enfrentar. Além disso, o ranking
estipulado nas oitavas para
definir o mando também será
válido para as quartas de
finais e as semifinais.

Atletas do
Corinthians em
treino para a
partida diante do
Always Ready

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Do site do clube

Palmeiras construiu dinastia em fases de grupos desde 2017
Gabriel dos Santos
UOL/Folhapress

Os recordes batidos
pelo Palmeiras na
Libertadores, após a
goleada por 4 a 1 sobre o
Deportivo Táchira-VEN,
na noite desta terça-feira
(24), no Allianz Parque,
dão sequência a uma
hegemonia alviverde
construída em fases de
grupos do torneio desde
2017. Com o triunfo sobre
os venezuelanos, o time
paulista tornou-se o dono
da melhor campanha
(100% de aproveitamento,
com 22 de saldo) e do
melhor ataque (25 gols
marcados) da história
nesta etapa da competição
continental.
Na entrevista coletiva
após a partida de ontem,
o técnico Abel Ferreira
comentou os recordes,
mas admitiu que neste
ano sua equipe é muito
superior aos outros clubes
do grupo: Deportivo

Táchira, Emelec-EQU
e Independiente
Petrolero-BOL.
“Nós vivemos de
títulos. Números são
consequências. Temos
um objetivo muito claro,
muito definido e é para
isso que trabalhamos.
Esses dados são
consequências de tudo que
fazemos. Em nenhum jogo
dissemos que precisamos
bater recordes. A única
coisa que peço é que cada
um que entre em campo
dê o melhor de si”, disse o
comandante português.
Gustavo Scarpa, que
marcou três gols diante do
Táchira, também exaltou
o momento vencedor do
Palmeiras e avisou que
quer mais taças. “Uma
fase boa em que a gente
tem feito a nossa parte.
Não acontece por acaso.
Apesar dos títulos, a
equipe não se acomodou
em nenhum momento.
Vamos em busca de mais
títulos”, concluiu o meia.

Atual bicampeão
da Libertadores, o
Palmeiras tem números
impressionantes em fases
de grupos nas últimas seis
temporadas.
Veja abaixo:
2017: 13 pontos, 13 gols
marcados e nove sofridos;
2018: 16 pontos, 14 gols
marcados e três sofridos;
2019: 15 pontos, 13 gols
marcados e um sofrido;
2020: 16 pontos, 17 gols
marcados e dois sofridos;
2021: 15 pontos, 20 gols
marcados e sete sofridos;
2022: 18 pontos, 25 gols
marcados e três sofridos.
Neste período, o
Palmeiras sempre
terminou a fase de grupos
na primeira colocação em
seu grupo, conquistou 93
dos 108 pontos disputados,
aproveitamento de 86,1%,
divididos em 30 vitórias,
três empates e três
derrotas. Além disso, o
Verdão marcou 102 gols e
sofreu apenas 25.
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Colômbia convoca atacante do Fluminense
Fluminense se prepara para o duelo contra o Oriente
Petrolero, na Bolívia, pela Sul-Americana. Os tricolores
precisam de uma combinação de resultados para avançar
na competição. O técnico Fernando Diniz vive um dilema,
pois no fim de semana terá o clássico contra o Flamengo,
pelo Campeonato Brasileiro. Para piorar, o treinador terá um
desfalque certo para a próxima semana. Isso porque o meiaatacante Jhon Arias foi convocado para a seleção colombiana.
A Colômbia vai jogar contra a Arábia Saudita, no dia 5 de
junho. Dessa forma, Arias será desfalque contra o Juventude,
no Brasileirão. A tendência é a de que Arias seja titular
contra o Petrolero nesta quinta-feira (26), às 20h30 (de MS).
O Fluminense precisa golear os bolivianos e torcer por um
empate entre Junior-COL e Unión-ARG. (Gazeta Press)

PSG paga a Mbappé
o valor dos elencos de
Fla e Palmeiras somados

Team Pics/PSG

Vasco recebe o Brusque pela Série B
Uma das apostas do Vasco para a sequência do
Brasileiro da Série B, o meio-campo Carlos Palacios
concedeu entrevista coletiva na terça-feira (24) no CT
Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus. O time duela contra
o Brusque (SC), hoje (26), à 18h (de MS), no Estádio
de São Januário. O chileno se mostrou tranquilo ao
ser questionado sobre a possibilidade de assumir uma
vaga entre os titulares do time comandado pelo técnico
Zé Ricardo. “Às vezes é difícil começar de fora, porque
quando você entra os jogadores estão mais cansados, o
nível do jogo está diferente, tem que entrar no mesmo
nível. Começar é uma boa para pegar o clima do jogo, o
que é importante para melhorar. Qualquer um dos dois
eu posso fazer, o importante é sempre ajudar o time”,
declarou o camisa 19. (Do site do clube, com LS)

Thiago Splitter dirige seleção sub-23

Divulgação

O Brasil vai participar do Globl Jam Canadá 2022,
torneio sub-23 masculino, em Toronto, entre os dias
5 e 10 de julho. A CBB (Confederação Brasileira de
Basketball) foi convidada pela Canada Baskteball, e,
além da seleção brasileira, o torneio terá Estados Unidos,
o próprio Canadá e a Itália. Para essa competição, a
direção do basquete masculino escolheu Tiago Splitter
como técnico. Auxiliar da seleção adulta e membro da
comissão técnica do Brooklyn Nets, da NBA, Splitter terá
sua primeira experiência como head coach, e demonstrou
sua expectativa com o torneio. “Para mim também é
super importante comandar esse time, garotada nova, e
conseguir um bom resultado. Seria excepcional para o
basquete brasileiro”, disse Tiago Splitter. (Da CBB)

Veja na

TV

Às 21h, NBA: Golden State Warriors x Dallas Mavericks
(finais da Conferência Oeste) – Band, YouTube, Twitch e SporTV2
Golden State Warriors/Divulgação

Tênis
Roland Garros: segunda rodada
– ESPN2 e SporTV3

11h
Natação
Mare Nostrum: etapa da
Espanha – SporTV2

Francês interessava ao Real Madrid, que considera ação como ‘escandalosa’
UOL/Folhapress
O PSG pagou em luvas a
Mbappé quase o equivalente
ao valor somado dos elencos
de Flamengo e Palmeiras, os
mais caros do futebol brasileiro. De acordo com o site especializado Transfermarket,
o plantel do time paulista é
avaliado em 160,35 milhões
de euros (R$ 820,4 mi) e o do
carioca em 155,7 milhões de
euros (R$ 796,6 milhões).
O valor que o Paris Saint-Germain desembolsou para
renovar com o atacante de
23 anos até 2025 se aproxima dessa quantia. Segundo
a imprensa francesa, o clube
parisiense ofereceu, apenas
em luvas, 300 milhões de euros
(R$ 1,5 bilhão), além de um salário de 100 milhões de euros
(R$ 511 mi) por temporada.
O valor das luvas pagas a
Mbappé ainda é o dobro do que
vale a seleção dos jogadores
mais caros em atividade no

futebol brasileiro. Conforme
os dados do portal, a escalação
mais valiosa dos atletas do
Brasileirão custa 148 milhões
de euros (R$ 757 mi).
Tal onze inicial é formado
por: João Paulo (R$ 30,7 mi);
Matheuzinho (R$ 40,9 mi),
Renan (R$ 46 mi), João Victor
(R$ 40,9 mi) e Guilherme
Arana (R$ 71,6 mi); Danilo
(R$ 112,5 mi), Patrick de Paula
(R$ 71,6 mi) e Arrascaeta (R$
87 mi); Gabriel Veron (R$ 61,4
mi), Gabigol (R$ 133 mi) e
Dudu (R$ 61,4 mi).

Denúncia na Uefa

Após o anúncio de que o
PSG superou o Real Madrid
na corrida por Mbappé, a La
Liga informou que notificará a
Uefa pelos valores envolvidos
na negociação. O Campeonato
Espanhol classificou como “escandaloso” o montante, não oficial, desembolsado pelo clube
francês para renovar com o
atacante.
De acordo com a nota da liga

espanhola, o objetivo é “continuar a defender o ecossistema
econômico do futebol europeu
e a sua sustentabilidade”. Além
disso, o presidente da La Liga,
Javier Tebas, disparou que a
quantia paga pelo PSG é um
“insulto ao futebol”.
Em resposta, o presidente do
clube francês, Nasser Al-Khelaifi, disse que Tebas “talvez
tenha medo de que o Campeonato Francês seja melhor que
o Espanhol”. Além disso, ele
afirmou que a La Liga “não é a
mesma de três ou quatro anos
atrás” e exigiu respeito.
De acordo com dados do
Transfermarkt, as luvas pagas
a Mbappé superam o valor total
do elenco de 17 clubes da Ligue
1. Apenas Monaco (350,85 mi
de euros) e Lyon (344,05 mi de
euros), além do próprio PSG,
possuem elencos que valem
mais de 300 milhões de euros.

Venda do Chelsea

O governo britânico autorizou ontem (25) a venda do

Futebol
Campeonato Francês:
Auxerre x St. Étienne (playoff
rebaixamento) – ESPN4

14h30
Tênis
Roland Garros: segunda rodada
– ESPN2 e SporTV3

MLB: Philadelphia Phillies x
Atlanta Braves – ESPN3

15h

20h

Basquete - Liga ACB Joventut
Badalona x Tenerife – Star+

Futebol
Libertadores: Corinthians
x Always Ready – ESPN e
Facebook Watch
Libertadores: Boca Juniors x
Always Ready – Facebook Watch

15h30
Futebol de areia
Copa América: Brasil x Uruguai
– SporTV

18h
Futebol
Libertadores: Athletico-PR x
Caracas – ESPN e Facebook
Watch
Libertadores: Libertad x The
Strongest – Facebook Watch
Brasileiro Série B: Vasco x
Brusque – Premiere
Copa do Brasil de Futebol Sub17: Fortaleza x Bahia – SporTV
Sul-Americana: Melgar x Cuiabá
– Conmebol TV
Sul-Americana: Racing Club x
River Plate/URU – Conmebol TV

20h30
Futebol
Sul-Americana: Oriente
Petrolero x Fluminense –
Conmebol TV
Sul-Americana: Junior
Barranquilla x Union Santa Fe –
Conmebol TV
Campeonato Brasileiro Série
B: Ituano x Náutico – SporTV e
Premiere

22h
Lutas
Lux Fight League: card não
informado – ESPN4

Fonte: Esporteemidia.com

As duplas com os sul-mato-grossense Talita e Saymon
estão entre as oito confirmadas para representar o
país no Campeonato Mundial
de Vôlei de Praia, de 10 a 19
de junho, em Roma. A competição é a mais importante da
temporada.
No feminino, a aquidauanense Talita e a cearense
Rebecca terão a companhia
das equipes de Duda/Ana Patrícia, Bárbara Seixas/Carol
Solberg, e Taiana/Hegê. Entre
os homens, o campo-grandense Saymon faz parceria
com o carioca Bruno Schmidt.
Ele integra a lista brasileira
que tem ainda André Stein/
George, Renato/Vitor Felipe,
e Alison/Guto.
As oito duplas estão entre
as 25 primeiras duplas do
ranking da Federação Internacional, divulgado na
segunda-feira (23), e carimbaram o passaporte – cada
país podia classificar até
quatro parcerias por gênero.
O Brasil tem 12 medalhas
de ouro, 9 de prata e 10 de
bronze nas 12 edições do
Mundial – Alison (em 2011
e 2015), Bruno Schmidt (em
2015), Bárbara Seixas (em
2015) e André Stein (em 2017)
já estiveram no alto do pódio
da competição.
“Temos um grupo de muito

clube de futebol Chelsea, propriedade do oligarca russo
Roman Abramovich, para um
grupo liderado pelo americano
Todd Boehly, anunciou a ministra dos Esportes.
“À noite, o governo concedeu uma licença que permite
a venda do Chelsea. Em razão
das sanções que impomos a
pessoas próximas de (o presidente russo Vladimir) Putin e à
sangrenta invasão da Ucrânia,
o futuro a longo prazo do clube
só pode ser garantido com um
novo proprietário”, afirmou
a ministra britânica da Cultura, Meios de Comunicação
e Esportes, Nadine Dorries,
no Twitter.
A Premier League aprovou
na terça-feira a compra do
Chelsea pelo grupo dirigido
pelo empresário Todd Boehly,
que fez no dia 7 de maio uma
oferta de 4,25 bilhões de libras (R$ 25,67 bilhões, na
cotação atual) pela aquisição
do clube londrino. (Com Gazeta Press)

Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Duplas de Talita e
Saymon jogarão o
Campeonato Mundial
Luciano Shakihama

13h

Beisebol

Europa

Vôlei de praia

5h

19h

Mbappé exibe
faixa de torcida do
Paris Saint-Germain
após renovar seu
contrato

Talita em jogo
da etapa nacional
em Brasília, no
começo deste mês

talento, com atletas experientes e jovens que disputam
a competição pela primeira
vez. O Brasil tem uma grande
tradição no Campeonato
Mundial e entramos sempre
com a responsabilidade de
manter essa história”, disse
Guilherme Marques, gerente
de vôlei de praia da CBV
e campeão do Mundial em
1997, ao lado de Pará. “Este
ano, tivemos novidades no
Circuito Brasileiro, que ficou
ainda mais disputado, e a
formação da comissão técnica
permanente de vôlei de praia,
iniciativas para que nossas
duplas se tornem ainda mais
competitivas”, completa.

Definição após Challenge

A definição dos últimos representantes do Brasil aconteceu na etapa Challenge de
Kusadasi (TUR) do Circuito
Mundial. Evandro e Álvaro
Filho, que precisavam chegar
ao terceiro lugar para garantir
um lugar no grupo que vai a
Roma, terminaram em quinto,
e deixaram a vaga com Bruno
Schmidt, campeão olímpico em
2016, e seu parceiro Saymon.
No feminino, Elize Maia e Thâmela tinham de alcançar as
quartas de final, mas foram
superadas nas oitavas, e a
vaga ficou com Taiana e Hegê.
Antes do Campeonato Mundial, as duplas brasileiras têm
outros dois desafios pelo Cir-

cuito Mundial: as etapas Elite
de Ostrava (TCH) e Jurmala
(LET). A competição na República Tcheca começou ontem
(25), com Tainá e a sul-mato-grossense Vic, e Evandro/
Álvaro Filho na disputa do
qualifying. Outras oito duplas

brasileiras estreiam diretamente no torneio principal,
na quinta-feira: Rebecca/
Talita, Taiana/Hegê, Duda/
Ana Patrícia, Barbara/Carol
e Andressa/Vitória, George/
André, Vitor Felipe/Renato e
Alison/Guto.
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Sequência do longa
de 1986 é ação
garantida e estreia
nos cinemas, exaltada
pela crítica

Marcelo Rezende
Em 1986 estreava nos cinemas
brasileiros “Top Gun – Ases Indomáveis”, um marco quando se trata
de um filme com manobras de aviões
de caça. O sucesso foi cercado de rumores de que teria uma continuação.
Passados 36 anos chega aos cinemas
“Top Gun – Maverick”. Aprovado
pela crítica especializada e bombando na mídia, a expectativa é de
que o longa seja indicado ao Oscar.
Com Tom Cruise produzindo e estrelando a obra, completam o elenco
Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis
Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis,
Greg Tarzan Davis, Miles Teller e Ed
Harris. “Top Gun: Maverick” é uma
produção da Paramount Pictures,
Skydance e Jerry Bruckheimer Films.
Na sequência de “Top Gun: Ases Indomáveis”, acompanhamos a história
de Pete “Maverick” Mitchell (Tom
Cruise), um piloto à moda antiga da
Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos

últimos 30 anos. Entretanto, nada
disso foi suficiente para sua carreira
decolar, visto que ele deixou de ser
um capitão e tornou-se um instrutor.
A explicação para esse declínio é
simples: ele continua sendo o mesmo
piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a
morte. Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator humano
ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Curiosidades

O avião de caça P-51 Mustang da
Segunda Guerra Mundial visto neste
filme é do próprio Tom Cruise e ele é
um piloto talentoso na vida real. Tom
Cruise incluiu uma condição de que
aeronaves reais fossem usadas nas
sequências aéreas e não efeitos por
computação gráfica CGI (Computer
Graphic Imagery). Ele, entretanto,
foi impedido de pilotar os caças F-18.
Aliás, falando em CGI, por insistência
de Tom Cruise, não há tela verde e
poucas tomadas aéreas foram feitas
por computação gráfica. Até mesmo
as cenas de close-up do cockpit foram
feitas durante sequências reais de

voo. Isso significa que grande parte
do elenco teve de passar por extensas
sessões de treinamento para suportar
as demandas físicas dos voos.
Durante uma entrevista de julho de
2019 feita ao programa “Entertainment
Tonight”, Kelly McGillis, par romântico
de Maverick no filme original, disse que
não foi convidada para aparecer na sequência. Quando perguntada por que
ela achava que não foi contatada, ela
disse que provavelmente porque: “Sou
velha e gorda e pareço apropriada para
a minha idade e não é disso que se
trata toda essa cena. Prefiro me sentir
absolutamente segura em minha pele
e quem eu o que sou na minha idade,
em vez de colocar um valor em todas
as outras coisas”.

Crítica especializada

“Top Gun: Maverick” já foi exibido
para a crítica internacional há alguns
dias. As avaliações já estão disponíveis no site agregador de críticas
Rotten Tomatoes. Até o fechamento
desta edição contava com 176 avaliações realizadas por profissionais
de crítica conquistando 97% de aprovação. Aliás, neste caso, representa

a melhor avaliação de um filme na
carreira de Tom Cruise.
Pedro Sobreiro, que escreve para o
site Cinepop, deu nota 10 para o longa
e destacou que “Top Gun: Maverick”
é o melhor filme de ação do ano até
agora. “Mesmo sendo uma sequência e
trazendo momentos nostálgicos para os
apaixonados pelo longa original, quem
nunca assistiu a ‘Top Gun: Ases Indomáveis’ (1986) em momento algum se
sentirá deslocado na trama ou perderá
algum detalhe capital da história. É um
dos poucos casos em que uma franquia
é revivida após várias décadas em que o
novo filme consegue superar o original.
E assim, com Tom Cruise no auge e
muito amor pela intensidade do universo em questão, Kosinski presenteia
o público com o melhor filme de ação
do ano até o momento.”
Ramon Vitor, do site especializado em cultura pop O Vício, também
aprovou o longa. “Tal qual o ‘Batman’
de Matt Reeves, este filme carimba seu
passaporte para o Oscar 2023. Vai ganhar alguma coisa? Difícil opinar sem
saber as categorias e os concorrentes.
Vai ser indicado a ‘Melhor Filme’?
Simplesmente não dá pra saber. Mas

ele estará lá de alguma forma. ‘Top
Gun: Maverick’ é uma experiência
imersiva, de tirar o fôlego, que tem
que ser assistida obrigatoriamente nos
cinemas, na maior tela possível, com o
melhor sistema de som possível, para
que você tenha uma experiência completa. Na era dos streamings, este filme
é a justificativa pela qual a grande tela
nunca poderá deixar de existir.”
Nathalia Mayan, do Poltrona Nerd,
deu destaque para o roteiro de Jim
Cash e Christopher McQuarrie. “Pode
parecer difícil pensar em um enredo
para uma nova história, porém o
grupo de roteiristas seguiu os passos
de seu antecessor oitentista e optou
por trabalhar com uma história simples, o que não é nenhum demérito,
onde os eventos do passado e do
presente se complementam de uma
forma natural. A trama de ‘Top Gun:
Maverick’ parece algo palpável com a
realidade em vez de ser apenas mais
uma releitura feita apenas para encher os bolsos dos realizadores, aqui
existe uma história para ser contada.”
“Top Gun – Maverick” estreia nos
cinemas do país e a classificação
indicativa é de 12 anos.
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‘No Limite’
Roberta foi
a sétima
eliminada
da emporada
2022
do reality

Equipe
Lua perde
mais uma
participante
Folhapress
A participante Roberta
Terra foi a sétima eliminada
da temporada 2022 de No
Limite (Globo), no episódio
de terça-feira (24). Dessa
vez, a decisão no Portal
da Eliminação coube a um
participante da tribo Lua.
Após embate com Bruna
Negreska no Portal, os
participantes se reuniram
para decidir qual das duas
sairia do reality.
Não houve consenso, os
participantes discutiram e,
então, a decisão ficou por
conta de Victor Hugo, escolhido por sorteio realizado
pelo apresentador Fernando Fernandes. Victor
já havia manifestado a vontade de elimianar Roberta.
“Sem dúvida foi uma das
maiores experiências da
minha vida”, disse Roberta,
a eliminada da vez. “Fiquei
24 horas por dia com pessoas diferentes. Superei
minha questão de higiene
também. É transformador.”
Roberta foi a quinta eliminada da tribo Lua. “O
jogo terminou mas a vida
continua! Obrigada a toda
torcida”, postaram os administradores das redes
sociais da participante.

Música

Banda Maneva
lança álbum
cheio de
sensibilidade

Divulgação

C2

Novo trabalho “Mundo Novo”
chega às plataformas digitais
Méri Oliveira
As ruínas do antigo moinho
das Indústrias Reunidas Matarazzo, a Fabriketa, espaço
datado do início do século
20, serviu de cenário para as
composições carregadas de
alma e reflexão que vão integrar o 13º álbum de carreira
da banda de reggae paulistana Maneva, que chega hoje
(26) a plataformas digitais e
aplicativos de música.
A fusão entre o passado e
o presente eclodiu em meio
ao público, que vibrou em
uma mesma sintonia. “Mundo
Novo” é o prenúncio de uma
nova era, o grande plantio
de atitudes, emoções, cores
e sentimentos. Ele também
veio para coroar os 17 anos
de carreira dos amigos Tales
de Polli (voz e violão), Felipe
Sousa (guitarra), Fernando
Gato (baixo), Diego Andrade
(percussão) e Fabinho Araújo
(bateria), integrantes da
banda, que se mostram bastante otimistas com o novo
trabalho.
“É um novo filho. Todos nós
estamos bem animados, já que
é algo que vem sendo construído com muito carinho e dedicação. Mais que um material

audiovisual, Mundo Novo vem
cheio de conceitos. Ele chegou
para transpor barreiras, alçar
voos mais altos, trazer uma
nova perspectiva, uma nova
ótica sobre o que já existe.
Cada faixa fala de coisas importantes e que não devemos
deixar de lado. Os últimos
anos que passamos serviram
para essa lição, o quanto é
importante estar aqui e dar
valor aos detalhes, detalhes
estes que fazem da vida única
e especial”, afirmam.
Fato é que as novas faixas
trouxeram para a banda 11
certificações, incluindo 1
Single de Diamante e uma
indicação ao Grammy Latino
2021, na categoria Melhor
Canção em Língua Portuguesa. Quando perguntados
sobre essa conquista, afirmam
que “a indicação chegou como
um prêmio, a certeza de que
estamos no caminho certo,
compondo e gravando aquilo
que acreditamos, transformando poesia em música e
tocando o coração dos nossos
fãs. A estrada é diferente para
o artista que opta por este
trajeto, mas a recompensa
vem... e veio com a indicação
ao Grammy Latino. Um sonho,
sem dúvidas. Chega a ser ina-

creditável!”
A l é m
disso, agradecem, ainda,
às parcerias que tornaram
isso possível. “Dividimos esse
momento (e que momento)
com nosso grande amigo e
parceiro, Deko. Sem ele, nada
seria possível. Nosso agradecimento também ao Daniel Ganjaman, que produziu
nosso álbum e, consequentemente, ‘Lágrimas de Alegria’,
e surfou junto com a gente
nessa viagem tão importante.
Base 4, Universal Music e GTS.
Muito obrigado sempre.”
Esse
reconhecimento
também é refletido nas plataformas de distribuição digital,
onde o Maneva soma 1,5 bilhão de streams (somente no
YouTube são 600 milhões de
views) e mais de 2 milhões de
ouvintes mensais apenas no
Spotify, marcas conquistadas
em razão da união entre a
sensibilidade e a qualidade
técnica de seus integrantes.

Carinho por MS

O Maneva já se apresentou
algumas vezes em cidades
de Mato Grosso do Sul e
os músicos falam do Estado
com visível carinho. “Mato

Grosso do Sul é uma terra
linda, de pessoas muito carinhosas. Cada show é um
show, mas aqui posso citar
a troca de energia com o
público e, claro, as nossas
músicas sendo cantadas por
todos. Isso, para um artista,
não tem preço”, pontuam.

Mundo Novo

A música “Mundo Novo”, a
primeira a ser interpretada,
anuncia uma nova ordem. A
composição também faz uma
reflexão sobre a importância
do presente, o quão valorosos
(e dolorosos) foram os últimos
anos em termos de experiência, e a dádiva que é poder
estar aqui hoje.
Além de “Mundo Novo”,
também estão presentes
no álbum as faixas “Porta
do Teu Prédio”, “Outro Alguém”, “Tão Simples”, “Promete”, “Vida Eu Gosto de
Você”, “Cores do Universo”,
“Sereia”, “Respostas” e “Olha
o Sol”, todas com produção
musical da Head Media.

Agenda de shows

Após uma pausa conside-

rável, dada a pandemia
de COVID-19, a banda
retoma a agenda de
shows, e os integrantes se
mostram entusiasmados.
“Que agenda! Que momento!
Após tanto tempo impossibilitados de fazer aquilo que
amamos, estamos com uma
agenda linda, cheia, visitando
vários estados e com direito
a turnê na Europa e Estados
Unidos”, disparam.

Planos

Além de ter uma agenda
de shows já bastante cheia
e, talvez, justamente por
isso, os planos para este
ano e o próximo incluem intensa divulgação e produzir
ainda mais. “Lançar e trabalhar muito o ‘Mundo Novo’.
Também faz parte dos nossos
planos mais um registro audiovisual, ainda em segredo,
que acontecerá no segundo
semestre. Claro, viajar o país
todo com a nossa turnê e
levar nossas músicas para o
Brasil e para o mundo.”
A banda Maneva pode ser
encontrada no Instagram
como @maneva e o novo
álbum pode ser ouvido por
meio do link: https://umusicbrazil.lnk.to/MNVMundoNovo.

Novela

Reprodução

Polêmica

Victoria Rossetti faz sua estreia em
“Pantanal” e diz que fama intimida
Reprodução

Mariana Arruda
Folhapress

Zé Felipe é processado
por suposto plágio em
“Toma Toma Vapo Vapo”
O cantor sertanejo Zé
Felipe, 24, está sendo processado por um cantor e
compositor de nome José
Carlos de Lima Pereira, conhecido como “Carlinhos
Mutuca”. Ele afirma que a
canção “Toma Toma Vapo
Vapo”, sucesso nas plataformas digitais, seria um
plágio da ideia que ele teve
com a canção “Vip Vap”.
Pelas redes sociais, o
compositor mostrou na íntegra a canção. No refrão,
ele cita o termo “Vip Vap”,
o que agora afirma ser uma
possível cópia. “Essa música
que tem o mesmo significado
e o mesmo duplo sentido,
é como se ele tivesse tirado isso da minha música.
Cantei o ‘Vip Vap’ na Record
e no ‘Programa do Ratinho’
(SBT). Se for plágio eu quero
receber meus direitos”, diz
ele no Instagram.
Segundo informações do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, o caso foi registrado
na Comarca de Bragança

Paulista e o autor quer receber R$ 30 mil pelos danos
causados caso se comprove
uma cópia.
Procurada, a assessoria
do cantor Zé Felipe afirma
que o cantor e a equipe
já tomaram conhecimento
da ação posposta por José
Carlos. “Assim sendo, o departamento jurídico está
elaborando defesa e comprovando que inexiste razão
no mérito do pedido, como
também que o Zé Felipe é
apenas o intérprete da música (cantor)”, diz. O comunicado ainda diz que as demais
questões deverão seguir
entre o autor do processo e
as gravadoras e produtoras
envolvidas.
A música “Toma Toma
Vapo Vapo” foi apenas um
dos seis hits emplacados
por Zé Felipe entre o top 50
das principais plataformas
musicais em 2022. Ela já
conta com quase 200 milhões de visualizações no
YouTube. (Folhapress)

Estrelar uma novela e lidar
com a fama na época de redes
sociais não é tarefa fácil,
ainda mais sendo seu primeiro trabalho na televisão.
Esse é o desafio de Victoria
Rossetti, 23, que interpreta a
intensa Nayara em “Pantanal”
(Globo). Apesar de gostar da
atenção e abordagens na rua,
a atriz afirma que a experiência é um tanto intimidadora.
Na trama, ela vive uma
jovem impetuosa que se
aproxima da influenciadora
Madeleine (Karine Teles) na
tentativa de ficar com seu
filho, Jove (Jesuíta Barbosa).
Mas a desilusão vem em dose
dupla com a rejeição do jovem
e o afastamento de sua então
mentora. Como resultado,
Nayara decide se afastar das
redes sociais e tomar as rédeas de sua vida.
Ontem, a vida da personagem tomou novos rumos,
com um convite de Gustavo
(Caco Ciocler) para que os
dois façam uma viagem juntos
após ele descobrir a morte
de Madeleine. Para Rossetti,
abordar a relação das pessoas
com as redes sociais torna a
novela, remake de “Pantanal”
de 1990, ainda mais atual.
Assim como Nayara, sua intérprete acredita que também
deveria se afastar das redes.
“Me cobro muito através do
Instagram, e vejo que minha
ansiedade aumenta quando
estou interagindo mais”,
afirma ela. Para a atriz, as

Atriz diz temer
os comentários
maldosos
dos internautas

redes sociais impõem um ideal
cheio de recortes inalcançáveis e que inflam o ego dos
usuários.
“Isso faz com que nós tenhamos menos contato com a
experiência real e cotidiana.
Onde tem mais erros e eventualidades”, completa. Rossetti
diz que isso se reflete até nas
relações atuais, que, apesar
de terem menos moralismos
e pudores, também se tornam
mais incertas uma vez que
“[um relacionamento] não é o
clique, é a experiência real”.

Antes da novela, a atriz
participou por 10 anos do circo
de sua escola – entre os 9 e 19
anos- e esteve na série “Psi”
(HBO), aos 17. Mas foi sua
estreia na TV, potencializada
pelas redes sociais, que lhe colocou no patamar de sucesso.
“É uma coisa estranha. Estava
vivendo normalmente, anônima, e de repente chega uma
visibilidade muito grande”, diz.

Internet intimidadora

“É um pouco intimidador,
apesar de eu gostar bastante.

Mas são muito dolorosos os
comentários na internet”,
afirma ela, que declara sua
admiração aos influenciadores e criadores de conteúdo,
que depois migram para as
produções artísticas. Para ela,
saber lidar com os telespectadores pode ser uma vantagem
ao iniciar uma carreira na
atuação. Para ela, saber lidar
com os telespectadores pode
ser uma vantagem ao iniciar
uma carreira na atuação.
“Julgar os influenciadores
que querem ser atores seria
hipócrita da minha parte
como atriz”, comenta ela, citando a polêmica entre Samantha Schmütz e Juliette
Freire. “Quem somos nós para
falar que o outro não é artista?
Acho injusto”. Porém, ela reforça que atuar requer estudo
e dedicação, e que a classe
artística acaba sendo desvalorizada com influenciadores
digitais atuando.
“Ser ator é ser comprometido com o exercício de se estender para outra alma”, complementa ela, que se inspirou
na irmã, a atriz Samantha
Rossetti, 25, e na trilha sonora
da novela “Joia Rara” (Globo,
2013) para entrar no ramo.
“Com 14 anos entrei em um
curso técnico [de teatro].”
Para o futuro da trama,
a atriz diz que enxerga uma
relação real entre Nayara e
Gustavo, deixando de lado o
lugar de uso ou status, e que
a personagem poderá aproveitar mais experiências sem
estar tão ligada às redes. “Ela
estava se maltratando já.”
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Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Fugata

Réquiem Para Todos os Nomes

Devagar...

Por: Delasnieve Daspet

Por: Elias Borges

Por: Ana Arguelho

Me recuso a partir de uma rua qualquer.
Quem sabe, voarei na planura, ao entardecer.
Ou me refletir nas luzes do Sena;
Nas folhas outonais de Roma;
Ou sonhar ao som de Mozart, em Viena.
Não irei antes do tempo, eu sei.
Quero envolver as palavras com as estrelas;
Aquece-las ao sol da manhã.
Não irei, enquanto a madrugada se revestir de
Vazias lembranças.
Antes que o cinza do tempo despenque
Nos vales ensolarados.
Não irei, antes que a canção, cantarolada pela noite,
Se esparrame pelo chão, solitária.
Antes de cruzar os precipícios que se curvam ao nada.
Não irei, antes que de meus olhos,
Desçam pérolas derretidas,
calcinadas pelas dores humanas.
Não irei, antes que a poesia fecunde na terra molhada.
Que as flores floresçam, em versos, na imaginação,
Sem acidente. Sem sustenido. Sem intervalos e base tonal.
Em absoluta liberdade de movimento.

Por um tempo se habitaram.
Tão diferentes.
Não sabia que a buscava.
Talvez nem quisesse encontrar o objeto de sua redenção.
E se amaram.
E na mesma proporção as diferenças os separaram.
Ele ceticismo, ela fé barroca.
Ele labaredas, ela imenso frio.
Havia tanta dor naqueles olhos,
demasiado peso para os próprios ombros.
Ainda assim...tudo coube na cápsula de uma agulha.
Visitou-a um pouco antes.
Época de vãs tentativas em obter calor
numa centena de sois diazepínicos.
Colou-se à sua boca, único a entender o dialeto balbuciado.
Respondeu na dicção da alteridade,
sabia o quanto ela desejava ser.
Mas soube ali, com os discípulos de Hipócrates,
entre azulejos brancos e lençóis manchados, da sua exaustão.
Não havia como impedi-la, nem os Sermões do Padre Vieira,
nem qualquer cruzada santa impediria o seu calvário.
Reprimindo um grito partiu, sem norte...bússola louca.
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A cada passo do caminho, sorvi um pouco a vida
Bem devagar. Os dias desciam pela minha garganta
E sorrateiros, infiltravam-se no meu ser de tempo eternidade,
Como um dedilhar miudinho de garoa e a cor macia
das cerejeiras em flor.
Ninguém via ou sentia. Ninguém notava.
Só eu sabia a vida acontecendo em mim.
Era como um vento leve, uma brisa, um sopro.
Era como uma oração, era uma reza
que se debulhava no santuário das minhas ilusões
Como se o céu existisse e fosse bem ali, e
como se a vida fosse apenas um desfiar de murmúrios,
Como o recitar monótono das madrepérolas de um terço.
Havia no entanto dias de dantescas labaredas
ardendo íngremes.
Obscuras como o marrom áspero dos baobás.
Como um vulcão, deitando lavas em meus pavores dobrados.
O hipopótamo aparecia, massa escura e assustadora
Nesses dias, recolhia-me em lugares taciturnos, mudos,
mas seguros
O vão entre duas camas.
O atrás da porta da cozinha.
O beco sem saída.
Nesses dias,
O nada envolvia as circunstâncias, num silêncio
de segredos invioláveis.
Agora é primavera. Tempo de repartir.
A cada dor do mundo uma estrela,
Corações maviosos. Almas dilatadas
Aqui, um regato verte tulipas
Ali um pastor apascenta seu rebanho de versos
Oh! O aroma das castanhas em setembro.
Minha alma não mais se debate entre chuviscosos dias
e tórridos verões
Os mistérios da vida se desmanchando aos poucos.
E uma alegria morna e suave penetrando minhas veias.
Devagar...

Cores Tecidas

As Fontes

Por: Adriano Chastel

Por: Wanderson F. Fonseca

Aprender a aquarelar palavras me é urgente
Há tanto em mim que só escrevências não me bastam
A gramática é rasa
Para aquilo que me dói profundo
Os versos limpos, lisos, justos e retilíneos
Não sossegam minhas vontades sujas e a consciência torta.
Preciso dessa cores que as águas recitam
Para tingir as tessituras que me saem do peito
Para preencher os ocos pálidos da minha alma insone
Ascender aos meus olhos castanhos arco-íris e primaveras.
Almejo essas cores tecidas em poesias
Pois as cores sólidas e as palavras concretas
Não beijam com paixão meus lábios brutos
Tão pouco transbordam de futuro meus sonhos
Elas são a triste mortalha de apagados dias.

As fontes que nos levam a loucuras
mergulham-nos num mar de gostosuras,
embebem-nos. De fracos e contentes
ficamos como loucos e dementes
bebidos nesta fonte de desejos.
Cegados com seus brilhos e gracejos
ficamos a voar alucinados...
Um vôo que nos torna desgraçados...
As fontes que nos levam a loucuras
revelam seu tesouro e seu medo,
e mostram que esse mar de gostosuras
de assombros e serpentes é repleto!
Encantam num mergulho a alma humana
e o medo que lhe causa a torna insana.
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 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até
2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a
políticas culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou
religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Literatura

Valentim Manieri

De volta ao lar

Campo Grande MS

Doações de livros infantojuvenis
chegam à Capital e a Corumbá
Serão distribuídos 2680 livros para bibliotecas e escolas públicas

Delinha recebe alta e
agora ficará em home
care junto da família
Méri Oliveira
Depois de 9 dias internada
na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), a cantora Delinha, de 85 anos, apresentou
melhora da pneumonia e
recebeu alta na manhã de
ontem (25) retornando para
casa, onde permanece sob
cuidados, mas, agora, em
regime de home care, de
acordo com o filho João Paulo
Pompeu.
Delinha apresentava exacerbação de DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica), que é um conjunto
de problemas respiratórios,
composto principalmente
pelo enfisema pulmonar e
pela bronquite crônica, que
provoca a inflamação das
estruturas por onde passa
o ar, gerando falta de ar e
dores no peito.
De acordo com o boletim
médico, ela “apresentou boa
resposta ao tratamento e encontrava-se em apartamento,
acordada, conversando e respirando sem o auxílio de aparelho, terminado antibiótico,
ainda recebendo suplementação de oxigênio por cateter

nasal e fisioterapia respiratória”.
Segundo João Paulo, Delinha está tranquila em casa,
com duas cuidadoras, sendo
uma para acompanhá-la durante o dia e outra para o período noturno. Apesar de estar
debilitada, a “Dama do Rasqueado” contará com acompanhamento de uma nutricionista. “Estou muito feliz, e
ainda mais, pelo fato de uma
das músicas dela, ‘Malvada’
ter tocado na novela ‘Pantanal’ na noite de terça-feira
(24). Muita gente mandou
mensagens carinhosas para
a minha mãe.”

Internações

Em novembro do ano passado ela já havia sido hospitalizada por causa de um acidente
doméstico, quando teve uma
queda e precisou ficar em observação. Delinha passou mal
em casa no último dia 14, com
sintomas respiratórios. Como
não apresentou melhora, foi internada no Proncor em Campo
Grande, no dia 16, e teve de
ser levada para a UTI, o que
chegou a preocupar colegas de
música e fãs.

Esta semana será agitada
para a literatura infantojuvenil
regional. Escolas públicas de
Campo Grande e Corumbá receberão 268 kits com 10 livros
infantojuvenis cada. As obras
foram escritas pela autora
Mara Calvis e coautores, pelo
projeto “Ler, Conhecer e Preservar a Identidade Sul-Mato-Grossense”, contemplado pelo
governo federal, por meio da
Secretaria Especial da Cultura, do MTUR (Ministério do
Turismo), da Lei Federal de
Incentivo à Cultura (8.313/91),
conhecida como Lei Rouanet.
A entrega dos livros para
as bibliotecas de escolas municipais e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil)
campo-grandenses acontece
no dia 26 de maio em duas
etapas, uma às 7h30 e outra
às 13h30. Ambas no Espaço
de Formação Lúdio Martins
Coelho, na Semed (Secretaria
Municipal de Educação). Em
Corumbá, cidade que estará
repleta de atrações culturais
esta semana, a entrega acontece na sexta-feira (27) às
14h, na Escola Estadual João
Leite de Barros e às 16h no
IFMS (Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul). Ambos
os eventos contarão com a
presença da escritora Mara
Calvis. Ao total, a rede pública corumbaense receberá
380 livros.

Kits

Os livros disponibilizados
trazem temas regionais de
relevância para a valorização
do cenário local. “São histó-

Divulgação

Obras foram escritas pela
autora Mara Calvis com
coautores e agraciadas
pela Lei Rouanet

rias que falam sobre a identidade, a história, a geografia,
as lendas, os pontos turísticos, a cultura, a fauna e a
flora da nossa região, em um
incentivo para que cada vez
mais crianças e adolescentes
conheçam seu estado e tenham
orgulho de ser daqui”, pontua
a escritora Mara Calvis.
Ao total, sete mil livros
serão distribuídos pelo Estado. Já foram contempladas
algumas bibliotecas em Campo
Grande, Bonito, Três Lagoas e
Ponta Porã. Receberão exemplares também os estudantes
de Dourados, São Gabriel do
Oeste, Ribas do Rio Pardo
e Naviraí. Fazem parte de

cada kit os livros “Jujuba, a
Seriema Viajante – Sabores e
Fronteiras de MS”, “Morgana
e a Chalana – Pelas Águas do
Pantanal/MS”, “Ñande Retã,
Nosso Território – Povos indígenas de Mato Grosso do Sul”,
“Tuco, o Tucano Bom de Bico
e os Sabores de Mato Grosso
do Sul”, “Alfabeto Ecológico
do Pantanal”, “Algumas Coisinhas que me Deixam Muito
Feliz em Meu Mato Grosso do
Sul”, “As Aventuras de Ygor,
o Peixe Barbado – Nas Águas
de Campo Grande”, “As aventuras de Ygor, o Peixe Barbado
– Nas Águas de Mato Grosso
do Sul”, “As Curiosidades de
Tatá” e “Cacá, a Jaguatirica”.

Os livros foram impressos
graças ao aporte financeiro
do grupo Energisa e da Solurb
Soluções Ambientais, que destinaram parte do pagamento de
impostos federais para o projeto. “É uma honra para mim
poder ver meus livros chegando
a cada vez mais sul-mato-grossenses e, mais do que isso,
possibilitando que crianças e
adolescentes adquiram o hábito da leitura, conhecendo a
fundo elementos da terra onde
vivem”, afirma Mara.
Para conhecer melhor os
livros que serão distribuídos
e outros títulos da autora,
acesse https://www.maracalvis.com.br/ e confira.
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Telinha

Horóscopo
Áries

Ivete Sangalo festeja 50 anos com show ao vivo na Globo

de 21/3 a 20/4

A lua continua na casa 1 trazendo força e atitude no
trabalho. Sua determinação pode ser elogiada pelos
chefes e te dar aquele ânimo para conseguir o que
deseja. Porem, cuidado com ímpetos e com a língua!
Ela está bem solta e pode trazer certos incômodos,
sobretudo com colegas de equipe e até com o mozão.
Em casa, o clima segue bom!

Os 50 anos de Ivete Sangalo serão comemorados em grande estilo. A baiana fará um show em Juazeiro, na
Bahia, sua cidade natal, nessa sexta-feira (27), dia de seu aniversário. A apresentação, que trará os maiores
sucessos dos seus 28 anos de carreira, será transmitida pela Globo, ao vivo, logo após “Pantanal”, no “Especial
Ivete 50 anos”. A festa terá ainda direito ao bis, que irá ao ar no Multishow, logo na sequência. O espetáculo
vai contar com a participação especial de Marcelo, de 12 anos, filho mais velho da cantora, nos instrumentos
musicais. Animada, a cantora fala sobre a comemoração: “Nos meus 50 anos, voltar a Juazeiro, me
conectar com uma força maior que me trouxe até aqui, com as memórias, os lugares, as pessoas, tudo
que contribuiu para que eu descobrisse a artista que tem em mim... Vai ser maravilhoso dividir tudo isso
com o povo brasileiro em uma transmissão sensacional”. Ainda na sexta-feira, o Multishow relembrará a
trajetória da cantora no canal, a partir das 20h. A homenagem trará momentos marcantes da artista, como
trechos do programa “Música boa ao vivo”, exibido no ano passado; a live “Ivete em casa”, de 2020; e o show
do DVD gravado pela artista no Madison Square Garden, em Nova York, nos EUA.

Touro

de 21/4 a 20/5

Sua energia anda alta, tourinho, e o melhor que você
pode fazer é canalizar isso tudo da melhor maneira
possível nos seus projetos no trabalho e no aumento da
sua grana. O dinheiro, alias, pode chegar de algumas
formas inesperadas, mas pode ir embora da mesma
forma. Controle os gastos para não ficar no vermelho. Em
casa e na saúde, tudo em paz.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Diazinho bom para colocar para frente todos os seus
planos que envolvem comunicação, marketinge redes
sociais. Tá excelente também para quem trabalha com
vendas na internet. Determinação é o que não vai faltar
para você bater suas metas. Só cuidado para não
extrapolar demais o horário, pois umas dorzinhas chatas
causadas por tensão podem rolar.

Câncer
de 21/6 a 21/7

Hoje é um daqueles dias que as coisas passam rapidas
demais e que parece que todo mundo precisa de você
para alguma coisa. Tenha calma e faça uma coisa por
vez. No trabalho, sua atitude em resolver pepino poderá
ser elogiada pelo chefe. Nas finanças, você estará com
vontade de sobra de mudar esse cenário e todos os seus
planos de ganhar mais podem se concretizar.

Leão

de 22/7 a 22/8

A Lua segue brilhando a Casa 9 e traz força
e atitude para você conseguir se expandir. No
trabalho, uma chance pode pintar e até uma
viagem acontecer. Aproveite tudo, pois você se
sentirá motivada a crescer e até a abrir o bolso
pra mais din din entrar. Os estudos também estão
favoráveis, o céu é o limite pra você, cristalzinho!

Virgem

de 23/8 a 22/9

O trabalho ta naquele pique que pra você fica dificil de
acompanhar, mas o baile segue assim durante todo o
dia. Não se estresse mais do que deveria, pois a saúde
pode entrar em atenção. As ideias para ganhar mais
surgem que é uma beleza hoje, pois essa energia toda no
art á bem favorável para a criatividade. Papel na mão e
vambora, cristalzinho!

Libra

de 23/9 a 22/10

Quinta-feira animada, mas por mais que você goste de
agitação, pode ficar até se mar, librinha. Trabalho com
muita coisa pra fazer e até certas cobranças de colegas
de trabalho te deixam focada. Se estiver na busca por
um emprego, conte com ajuda dos amigos para te dar
as melhores dicas – hoje o dia está ótimo pra corer atrás.
Na saúde, dorzinha que chega do nada pode incomodar.

Depois de Madeleine, veja quem também morreu na primeira versão de ‘Pantanal’

Fotos: Divulgação

Após a chocante morte de Madeleine (Karina Teles), num acidente aéreo, a segunda fase de
“Pantanal” será marcada por outras tragédias. Se o autor Bruno Luperi seguir à risca a primeira versão
da novela, escrita por seu avô, Benedito Ruy Barbosa, em 1990, a história terá mais personagens indo
a óbito. O próximo da lista será Levi (Leandro Lima). Na primeira versão, o peão (vivido por Rômulo
Arantes), levou um tiro de Juma (Cristiana Oliveira, em 1990, e Alanis Guillen, em 2022) depois de
ameaçar Muda (Andréa Richa/Bella Campos) na frente da filha de Maria Marruá (Cássia Kis/Juliana
Paes). Após ter sido alvejado, Levi ainda enfrentou Tibério (Sérgio Reis/Guito) antes de cair no rio e
ser devorado por piranhas. Quem terá um destino semelhante ao de Levi será Tenório (Antônio Petrin/
Murilo Benício). O grileiro é outro personagem da novela que foi devorado por piranhas em 1990. Ele
caiu no rio sangrando após enfrentar Alcides (Ângelo Antônio/Juliano Cazarré). Na primeira versão
da história, o peão feriu o fazendeiro com uma lança. Já o último capítulo da novela exibiu a passagem
de José Leôncio (Cláudio Marzo/Marcos Palmeira). Na primeira versão da trama, o fazendeiro sofreu
um infarto após oficializar sua relação com Filó (Jussara Freire/Dira Paes). A alma do “rei do gado”
finalmente conhece o Velho do Rio (Cláudio Marzo/Osmar Prado) e assume o lugar da entidade.

Novelas
O Cravo e a Rosa

Além da Ilusão

Quanto Mais Vida Melhor

Lindinha reclama que Januário apareceu na
hora errada, mas gosta quando ganha um pó de
arroz de presente. Catarina é carinhosa com Petruchio. Petruchio não quer conversa com Catarina
e só dorme. Marcela pede que Bianca responda
somente sim a todas as perguntas do pai. E é o
que ela faz , mesmo quando Batista diz que ela vai
se casar com Teodoro. Candoca pede a Dalva que
esqueça a vingança. Catarina pede a Neca que engome sua camisola mais bonita. Catarina confessa
a Dinorá que ama Petruchio. Lindinha descobre
que Catarina vai tentar seduzir Petruchio.

Davi não encontra Isadora no quarto do hotel
e se desespera. Arminda se enfurece com Mariana. Úrsula garante que casará com Eugênio.
Davi alerta Arminda sobre o sumiço de Isadora.
Úrsula provoca Violeta. Joaquim e Davi tentam
falar com Tavinho. Nelsinho beija Isadora. Tavito
destrata Mariana, e Arminda a consola. Violeta é
hostil com Úrsula. Arminda descobre para onde
Nelsinho levou Isadora e avisa a Rafael e Joaquim. Nelsinho dopa Isadora. Julinha e Margô
se enfrentam. Inácio ajuda Arminda a prender
Tavito. Davi e Joaquim vão atrás dos dois.

A Globo não divulgou o resumo do penúltimo
capítulo.

Carinha de Anjo

A Favorita

Pantanal

Cassandra diz para Estefânia que irá na
praça mais tarde para entregar o dinheiro para
Rogério e que dirá para ele que é de sua mesada.
O concurso de talentos é um sucesso e todas as
meninas são parabenizadas pelas suas apresentações. Estefânia conta para o Padre Gabriel, Cecília e Gustavo o que aconteceu com Cassandra.
A Tia Perucas diz que não pode conversar com
Vitor, pois talvez ele não compreenda. Haydee
sugere ao filho que ele precise de ajuda médica,
assim como ela, por estarem sem memória. Dulce
Maria escuta Cassandra.

Flora começa a se aproximar, mas recua. Sinval
avisa Donatela pelo rádio que avistou Flora. Zé
Bob joga a chave no chão e Silveirinha leva Donatela embora. Zé Bob aguarda Flora, que não chega.
Nestor e Sinval seguem Flora, que entra em um
ônibus. Lara diz a Cassiano que precisa sair de
casa, pois Donatela quer mandar nela. Gonçalo
pede que Irene pare de ser hostil com Dodi. Halley
teme que Alicia queira desmascará-lo. Alicia convida Halley para dançar. Gonçalo concorda com
Donatela que Flora é perigosa e que Cassiano não
está à altura de Lara.

Jove pede a Juma para morar na casa de
José Leôncio como sua companheira. Filó fica
chateada com as palavras de José Leôncio sobre
Tadeu. Irma confessa que teme sua aproximação
com Trindade. Guta demonstra interesse em
saber sobre a outra família de Tenório. Túlio e
José Lucas chegam à fazenda para jogar truco
com os peões. Jove fala a Juma que o Velho do Rio
é seu avô. Tadeu diz a Filó que José Lucas deve
ser filho de José Leôncio. José Leôncio convida
José Lucas para ser peão de sua fazenda. Trindade aborda Levi ao vê-lo fugindo da fazenda.

Globo 13h45

SBT 19h30

Sudoku

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Lua continua brilhando no seu paraíso astral trazendo
criatividade em dobro para você se destacar no trabalho.
Dinheiro entra com facilidade, mas as responsabilidades
falam mais alto: nada de gastar com bobagem sem hora,
bebê! Na saúde, convem ficar de olho nas bagacinhas
que estão te incomodando. É bom fazer aquele check up
para ver se está tudo em ordem, valeu?''

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

No trabalho, o clima ainda é de agitação e correria e,
apesar de não ser muito a sua vibe, você consegue dar
conta de tudo sem pensar duas vezes. No lado financeiro,
a reta final do mês traz a conta fechada, mas você
estará animada em querer ganhar mais. Pode preparar o
currículo para sair distribuindo ou até mesmo o discurso,
se quiser pedir aquele aumento espero para o chefe.

Aquário

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.

de 21/1 a 19/2

Se você trabalha com internet, comunicação, o dia
tá ótimo para novidades e notícias sobre isso que
te animam e fazem seu trabalho se destacar. As
possibilidades de ganhos estão bacanas também e
você vai saber se controlar – evite gastar com o que
você não precisa agora, blz? Na saúde e em casa, o
clima é de sossego.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Quinta é quase sexta e a animação rola solta! No
trabalho, algumas chances de se destacar acontecem e
você pode comemorar vitória, pois sua capacidade de
resolver as coisas estará em destaque. Não tenha medo
de dar seus pitacos e suas ideias. Agora, é na grana que
o astral está hoje! Com tanta vitalidade, é óbvio que a
oportunidade de ganhos extras chega.

Globo 18h30

Globo 15h30

Globo 20h30

Passatempo

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Seu ritmo de trabalho hoje pede muita intensidade e atitude
se quiser se destacar no trabalho. Ta tudo precisando de
resposta urgente e você consegue attender o que precisa,
só segura a língua para não exploder por pequena coisa.
Cuida da cabecinha, pois dorzinhas chatas podem
incomodar. Tudo certo em casa e com a grana, há uma
luz no fim do túnel para dar conta de todos esses boletos.

Globo 17h30
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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

GIOCONDO ORSI - SOBRADO ESQUINA

ED DONA NETA –
CENTRO
L039a - Av Afonso Pena
– 142,03m² - Sala, 3 Dormitórios Sendo Um Apartamento/Ae E Dois Quartos
(Um C/Ae), Banheiro, Cozinha/Ae, Área De Serviço,
Quarto Empregado, Banheiro De Serviço LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851
– 3321-9131

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 MARTINS CRECI 1851 - 33219131

ED SAINT PAUL

L030 - – R Julio Dittmar,
437 C1 – AC:70,40m² T182,25² - sala/coz, Quarto, BH social , AS, varanda,
gar, quintal LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 33219131

STO AMARO

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO (PRÓX AV
MATO GROSSO)
L506 - R 13 de junho,
1431 – 87,60m² - T180m²
– 6 salas, 2BH, coz, AS, depósito. Esquina. Com infra
estrutura para Pet Shop LORIDANI MARTINS – CRECI
1851 – 3321-9131

CENTRO - PRÓX AFONSO PENA

CHAPADÃO DO SUL –
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229
- 105,52M² - T164,23M²
- sala, apto, 2Q, BH, coz,
AS, CQ, gar LORIDANI
MARTINS – CRECI 1851 –
3321-9131

GUANANDY II (SALÃO
COM + CASA)

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

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

SANTO AMARO

VILA ADELINA PROX
UFMS
L590 - R Carlos Magno, 292. Ac:193,85m².
At:300m². Lindo Sobrado
Com 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.LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

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

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

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

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

SÃO FRANCISCO - 2
CASAS

Excelente imóvel para investimento. 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 aluguel).LORIDANI MARTINS – CRECI
1851 – 3321-9131

STO AMARO

VENDE-SE UM TERRENO 12X30

ONIX JOY 1.0

ONIX JOY 1.0 - ANO:
2020/2020 COR: BRANCA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

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

ONIX LT 1.0

ONIX LT 1.0 - ANO:
2018/2019 COR: BRANCA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

CHAPADÃO DO SUL

Vários Terrenos Disponíveis
No Centro, Loteamento Julimar. LORIDANI MARTINS
– CRECI 1851 – 3321-9131

PRISMA LT 1.4

85,18m² - sala, 2Q, BH, coz,
AS, varanda, garagem LORIDANI MARTINS – CRECI
1851 – 3321-9131

PRISMA LT 1.4 - ANO:
2012/2012 COR: PRETA JT
VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

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, Cozinha Planejada, Escritório,
Área De Serviço, Banheiro
De Serviço, Depósito, Garagem.Localização Privilegiada, Ótima Renda De Aluguel
Com Excelentes Inquilinos.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

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

CASA NOVA- R$
550MIL

ED DONA NETA –
CENTRO
CENTRO

VILA ALBA

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

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

L590 - R Carlos Magno, 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. LORIDANI MARTINS CRECI 1851
- 3321-9131

COOPHAMAT

JD PETRÓPOLIS

S. FRANCISCO

VILA ADELINA

L178 - Rua Amazonas, 810
- Localização Privilegiada.
Possui Ampla Sala De Estar, Uma Suite E 2 Quartos
(Todos Com Armário),
Banheiro Social, Cozinha
Planejada, Área De Serviço C/ Armário, Garagem
C/ Excelente Localização.
LORIDANI MARTINS CRECI
1851 - 3321-9131

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

Bairro Água Limpa Park
- Próximo UCDB. 1 suíte,2
qtos,sala com pé direito
alto,wc,piscina. Acabamento de primeira. Área Total
250m2 Celular: (67)999025365.CRECI:4999

SANTO AMARO - 2
CASAS
Excelente Imóvel. Próximo
À Av Julio De Castilho. Possui Duas Casas Individualizadas, Entradas Separadas
E Com Inscrição Municipal
Individualizada. Casa 1:
Ampla Sala De Estar, Uma
Suite E Dois Quartos, Banheiro Social, Cozinha, Área
De Serviço, Quintal E Amplo
Estacionamento Para Carros. Casa 2: Amplo Quintal, Varanda, Sala De Estar,
Dois Quartos, Cozinha,
Área De Serviço E Garagem. LORIDANI MARTINS
– CRECI 1851 – 3321-9131

VENDE -SE UMA CASA
NA RUA YOKOHAMA
Casa na Rua Yokohama nº
708 na vila Palmira , tamanho 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.

B AMAMBAÍ

Sala Com Banheiro Na Antiga Rodoviária. LORIDANI
MARTINS CRECI 1851 3321-9131

B PIONEIROS

Excelente Área No Bairro
Pioneiros C/ 12.900m². 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, apartamento (quarto c/ bh), 2
quartos, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira, garagem 2 vagas.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

GUANANDI - 2 CASAS
Excelente imóvel para investimento. Duas casas
construídas no mesmo
terreno (frente e fundo)
at:360m², com entradas
totalmente
individualizadas. Casa frente: possui
135,89m² com sala, três
dormitórios sendo uma suite e dois quartos, banheiro
social, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço,
garagem (uma coberta e
uma sem cobertura). Casa
fundo: sala, dois quartos,
banheiro social, cozinha,
área de serviço, varanda.
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, apartamento (quarto c/ bh), 2
quartos, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira, garagem 2 vagas.
LORIDANI MARTINS – CRECI 1851 – 3321-9131

ONIX PLUS LTZ 1.0

ONIX PLUS LTZ 1.0 - ANO:
2019/2020 COR: PRATA JT
VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

JD DAS REGINAS

390m². 13x30. Asfalto.
LORIDANI 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 asfalto. Para mais informações:
Whats: (67)9 8197-8025

CENTRO

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

S10 ADVANTAGE 2.4
C.S

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

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

S10 ADVANTAGE 2.4 C.S
- ANO: 2009/2009 COR:
CINZA JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

CORSA HATCH

Corsa Hatch Maxx 1.0 4p.
- Ano/Modelo 07/07 - Cor
Prata - Combustível Flex -JT
VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

CLASSIFICADOS

D2 Campo Grande-MS | Quinta-feira, 26 de maio de 2022
CORSA SEDAN WIND

Corsa Sedan Wind 1.0 Ano/Modelo 00/01 - Cor
Branca - Combustível Gasolina -JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

CORSA SEDAN

Corsa Sedan Classic LS 1.0
- Ano/Modelo 13/14 - Cor
Prata - Combustível Flex
-JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

FIESTA

FIESTA 1.6 HACTC

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

FIESTA HACT SE 1.6

Fiesta Hact Se 1.6 Ano
2013/2014 -Preto-Completo -Automático . C.O.M
Veiculos-Av.Bandeirantes,2796- Telefone (67)
99981-8686

RANGER CD XLS 2.2

STRADA CS FREEDON
1.3

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

IDEIA ATTRATIVE 1.4

Ideia Attrative 1.4 -Ano
2011/2012 -Preta-Completa C.O.M Veiculos-Av.Bandeirantes,2796- Telefone
(67) 99981-8686

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

UNO SPORTING 1.4

CRONOS 1.3

Cronos 1.3 18/19 ,Cor Preta ,Combustível Flex JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

ECOSPORT XLS
EcoSport XLS 1.6 Ano/
Modelo 08/09 , Cor Bege
Combustível Flex- JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

FIESTA SEDAN 1.6
Ano/Modelo 2007/08 Cor
Bege .TRADE MOTORS
AV BANDEIRANTES 2774
, VILA BANDEIRANTES
CAMPO GRANDE MS 67
99234 -8127

ECOSPORT XLT 2.0

Ecosport Xlt 2.0 Ano
2010/2011 -Prata-Completa -Automática C.O.M
Veiculos-Av.Bandeirantes,2796- Telefone (67)
99981-8686

RANGER XL 2.2 C.D

UNO SPORTING 1.4 - ANO:
2014/2014 COR: BRANCA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

Fiesta Hatch SE 1.0 4p Ano/
Modelo 13/14 - Cor Prata Km 104.000 - Combustível
Flex -JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

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

ECOSPORT TITANIUM

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,2796Telefone (67) 99981-8686

GOL 1.0

Gol 1.0 - ano: 2014/2015
cor: branca JT VEÍCULOS
AV. BANDEIRANTES, 2806
- Nova Bandeirantes - Campo Grande (67) 992307171

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

SAVIERO CE 1.6

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

HC VEICULOS

VOYAGE I TREND 1.0
G6 ANO 2013/2014

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

SAVEIRO ROBUST 1.6
C.S

SAVEIRO ROBUST 1.6
C.S - 2017/2018 COR:
BRANCA JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

SAVEIRO 1.6 C.S

RANGER XL 2.2 C.D - ANO:
2015/2015 COR: BRANCA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

EcoSport Titanium 2.0 16v
Ano/Modelo 14/14 Cor
Branca Combustível Flex
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

POLO SEDAN 1.6

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

SAVEIRO 1.6 C.S 2013/2013 COR: PRATA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

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

FOX 1.0 4P

Fox 1.0 4p. - Ano/Modelo
12/13 - Cor Preta - Combustível Flex - cor preta
-JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

FOX TREND

Fox Trend 1.0 4p. - Ano/
Modelo 14/14 - Cor Preta
- Combustível Flex - JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

GOL 1.0

Gol 1.0 - Ano: 2021/2022
Cor: Prata JT Veículos Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

GOL 1.0

GOL 1.0 - ANO: 2021/2022
COR: BRANCA JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

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

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

HC VEICULOS

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15
branco R$ 65.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

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

DUSTER

Duster Tech Road 2.0 16v
- Ano/Modelo 13/14 - Cor
Branca - Combustível Flex
-JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

HC VEICULOS

Asx 4x2 automático 11/11
marrom R$ 49.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

HC VEICULOS

L200 Triton Hpe Automática Diesel 15/15 prata
R$ 104.900,00. Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS

Outlander 2.0 automático 15/16 cinza R$
104.900,00.
Telefones
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS

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

HC VEICULOS

Ranger XLT CD Flex 13/14
cinza R$ 68.900,00. Telefones 3358-1300 / 30431305.

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

GOL 1.6

GOL 1.6 - ANO: 2019/2020
COR: BRANCA JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

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

GRAN CHEROKEE LIMIT
3.6

Gran
Cherokee
Limit
3.6 4x4 Ano 2011/2012
-Branca,Completa,Aut,Teto,Couro,Tv Dvd, C.O.M
Veiculos-Av.Bandeirantes,2796- Telefone (67)
99981-8686

CITROËN

C3 Hatch Exclusive 1.6 16v
- Ano/Modelo 10/11 -prata
Combustível Flex - JT VEÍCULOS - Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

CG TITAN 160I

CG Titan 160i 15/16 ,Cor
Vermelha ,Km 61.225 ,
Combustível Flex - JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

HONDA

CBR 650F Ano/Modelo
19/19 , Cor Vermelha TRADE MOTORS - AV BANDEIRANTES 2774 , VILA
BANDEIRANTES CAMPO
GRANDE MS 67 99234
- 8127

CG TITAN 160
CG TITAN 160 - ANO:
2015/2016 COR: VERMELHA JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

HONDA
CB 600F Hornet - Ano/Modelo 14/14 - Combustível
-preta -Gasolina -JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

CG 160I
CG 160i Fan - Ano/Modelo
17/18 - Combustível Flex
- vermelha - JT VEÍCULOS
Av. Bandeirantes, 2806 Nova Bandeirantes - Campo Grande (67) 992307171

CLASSIFICADOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE ELETRODOMÉSTICOS

CG 160I

CG 160i Fan - Ano/Modelo
20/20 - Combustível Flex prata - JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

Trabalhamos com assistência técnica em Lavadoras, centrífuga de roupas,
fogões, forno elétrico, micro-ondas, panela elétrica,
ventilador, liquidificador e
ferro de passar, 21 anos no
Ramo. Ligação e WhatsApp
(67) 99331-7593 Pedro

ALEX ELETRICISTA

LIMPEZA PÓS-OBRAS

Trabalhamos com limpezas
pós obras, tratamento de
piso e impermeabilização.
Serviço de qualidade e responsabilidade Orçamento
sem compromisso Ligação
e WhatsApp (67) 982192165 Sylvia

NISSAN

Kicks SV 1.6 16v . Ano/
Modelo 2019/20 Cor Cinza .TRADE MOTORS - AV
BANDEIRANTES
2774
, VILA BANDEIRANTES
CAMPO GRANDE MS 67
99234 - 8127

KICKS SV 1.6 A/T

KICKS SV 1.6 A/T - ANO:
2018/2018 COR: VERMELHA JT VEÍCULOS Av.
Bandeirantes, 2806 - Nova
Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

ART VIP PINTURAS

PRECISA -SE DE QUADRISTA PARA FAZER
QUADROS

Para fazer molduras e telas para pinturas . Tratar
com Patricia ou Gabriel. F:
3025-5927 . MUNDO DOS
QUADROS .

VAGA DE TRABALHO

Temos vagas para domésticas e cozinheiras forno e
fogão. Enviar currículo no
Whatsapp 99285-5185

COROLLA ALTIS 2.0

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

COROLLA XEI 2.0

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

COROLLA GLI 1.8 16V

Corolla GLi 1.8 16v - Ano/
Modelo 09/10 - Cor Bege
- Combustível Flex - JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

TOYOTA

Hilux SRV D4-D 3.0TDi
16v 4X4 C.D. Ano/Modelo
2014/14 Cor Prata - TRADE
MOTORS AV BANDEIRANTES 2774 , VILA BANDEIRANTES CAMPO GRANDE
MS - 67 99234 - 8127

INDÚSTRIA LOCALIZADA NO INDUBRASIL
(NÚCLEO INDUSTRIAL)
OFERECE VAGA:
ENCARREGADO TRANSPORTE

- Conhecimento com controle e gerenciamento de
rotas. - Ensino Superior
ou ensino médio completo.
- Carteira categoria E - Conhecimento em mecânica,
logística e administração.
A empresa oferece: Salário
compatível com a função,
Ticket Alimentação e plano
odontológico. E-mail:rh@
quimicacentral.com.br

City DX 1.5 16v Ano/Modelo 2010/11 Cor Cinza .TRADE MOTORS - AV BANDEIRANTES 2774 , VILA
BANDEIRANTES CAMPO
GRANDE MS 67 99234 8127

REGULARIZAÇÃO DE
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS,
FGTS, livro de ponto, calculo horas extras. Contato
email:
escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911
/ 92289415 / 9989-1598.

Faço limpeza domiciliar,
predial, bancos, farmácias, hospitais, pós-obras
e salão de festas. Horário
de atendimento das 08:00
às 18:00 (Não incluso lavagem de louças). Possuo
boas referências, trabalho
feito com carinho e qualidade. WhatsApp: (67)998875192 Giovani

CIVIC

Civic EX 2.0 16v - Ano/Modelo 20/21 - Combustível
Flex - prata - JT VEÍCULOS
Av. Bandeirantes, 2806 Nova Bandeirantes - Campo
Grande (67) 99230-7171

JÔ FAXINEIRA

Faço diária de limpeza completa em residências, apartamentos e escritórios, excelentes referências atuais,
possuo condução própria,
marque já seu orçamento .
(67)991922494 c/ Jô

DIARISTA COM PREÇO
JUSTO

Civic LXS 1.8 16v - Ano/
Modelo 14/14 - Cor Prata
- Combustível Flex - JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

Faço diárias em apartamentos, casas, clínicas,
consultórios, escritórios,
pós-obras e passo roupas.
Sou caprichosa, pontual e
ágil. Ligue ou me chame
no Whats, será um prazer
atendê-lo .Ligação e WhatsApp (67) 99338-6274
Thainá

CIVIC EXL 2.0 16V

MILI SILVA DIARISTA

CIVIC LXS 1.8 16V

Civic EXL 2.0 16v - Ano/
Modelo 19/20 - Cor Preta
- Combustível Flex - JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

Instalação de forro Pvc,
divisórias, Pvc madeirado,
porta sanfonada. Fazemos
colocação acima de 15
metros. Orçamento sem
compromisso Rua: Coronel
Zelito, 591 Jardim José Pereira Telefones: (67) 33621862/ (67) 99103-5708/
(67) 98173-3330

ANACLETO CONSTRUÇÕES

Trabalhamos com construções do alicerce ao
acabamento, reformas em
geral, elétrica, hidráulica e
pinturas em geral. Atendemos toda Cidade de Campo Grande/ MS Ligação
e WhatsApp (67) 993055132

PERSIANAS E INSTALAÇÃO

Limpeza Residencial e Comercial. Whatsapp e Ligação: (67)99176-7659

FL FAZ TUDO MARIDO
DE ALUGUEL

Forneço todos os tipos
de serviço para sua casa,
elétrica, hidráulica, pintura, pisos, revestimentos,
montagem de móveis,
desmontagem de móveis e
pequemos fretes. Ligação
e WhatsApp (67) 996477878 Fábio Luiz

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

URBANO CONSTRUÇÕES

Somos uma Empresa com
profissionais especializados para oferecer uma mão
de obra qualificada e eficiência na parte de acabamentos, pegamos sua obra
da fundação ao acabamento. Ligação e WhatsApp
(67) 99962-4146

Trabalhamos com construções e acabamentos em
geral. Atendemos Campo
Grande, Interior e fazendas
etc. Serviço de Qualidade
e credibilidade Ligação e
WhatsApp (67) 992262322 Geraldo

Corolla XEi 2.0 16v, Ano/
Modelo 2020/21 Cor Prata. TRADE MOTORS - AV
BANDEIRANTES
2774
, VILA BANDEIRANTES
CAMPO GRANDE MS 67
99234- 8127

MRF REFORMAS

Trabalhamos com construção de piscinas de
alvenaria, vinil e reformas
em geral. Serviço de qualidade e garantia. Atendemos Campo Grande/ MS .
Ligação e WhatsApp (67)
99220-5878 Itamar

JORGE MARTINS

CRETA ACTION 1.6

Eletricista, construção civil
e calhas em geral. Fazemos
elétrica, hidráulica, pisos,
porcelanato, pinturas e reparos. Atendemos toda Capital e interior, solicite uma
visita. Qualidade, Confiança
e Garantia. Ligação e WhatsApp (67) 99123-8685

Creta Action 1.6 Okm-Ano
2021/2022 -Cinza -Completa Aut. C.O.M Veiculos-Av.Bandeirantes,2796- Telefone (67) 99981-8686

HB20S 1.6 A/T

HB20S 1.6 A/T - ANO:
2014/2014 COR: BRANCA
JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes, 2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande
(67) 99230-7171

HYUNDAI - HATCH

HB20 Comfort 1.0 12v
.Ano/Modelo 2017/17 Cor
Preta -TRADE MOTORS
AV BANDEIRANTES 2774
, VILA BANDEIRANTES
CAMPO GRANDE MS - 67
99234 - 8127

FOFURAS PET BANHO
& TOSA

LIMPEZA PÓS-OBRAS

Somos uma equipe especializada em limpeza pesada pós-obras, limpamos
sua casa, apartamento, sobrado, piscina, vidros entre
outros serviços. Precisou
ligue já e faça seu orçamento. Ligação e WhatsApp (67) 99323-8490 Maria

MULTIUSE CHURRASQUEIRAS

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

ALLAN MARTELINHO
DE OURO

Trabalhamos com funilaria,
pinturas, polimentos e recuperação de parachoques.
Estamos localizados na
Avenida: Delegado Alfredo Hardmam, 989 Paulo
Coelho Machad. Ligação
e WhatsApp (67) 982214124/ (67) 98162-5958

SAMPATT CALHAS
Trabalhamos com calhas,
rufos, pingadeiras, condutores, manutenção e
limpezas. Fazemos orçamento sem compromisso.
Atendemos toda Cidade
de Campo Grande/ MS,
falar com Otiniel . Ligação
e WhatsApp (67) 992576618/ (67) 99323-3858

CAMALEÕES ARTES
GRÁFICAS
Trabalhamos com adesivos
de paredes e envelopamentos em geral de carros,
motos, móveis e eletrodomésticos em geral. Ligação
e WhatsApp (67) 981157874 Alex / (67) 992392468 Artur

JB CALHAS & RUFOS
Trabalhamos com calhas,
rufos, pingadeiras, coifas
e chaminés. Solicite já seu
orçamento sem compromisso. Serviço de qualidade e credibilidade Ligação
e WhatsApp (67) 992676447 James

ALTAS HORAS AR
CONDICIONADO

REGIS FRETES E
MUDANÇAS

Trabalhamos com compra
e venda de equipamentos
novos e usados, instalação, pré-instalação, manutenção,
higienização,
carga de gás, conserto de
placas eletrônicas. Estamos no mercado desde
2011 Ligação e WhatsApp
(67) 99269-1006 Leandro
Garcia

DG CONSTRUÇÕES &
REFORMAS

Trabalhamos com construção civil do básico ao
acabamento e com assentamento de porcelanato em
geral. Serviço de qualidade
e responsabilidade Ligação
e WhatsApp (67) 993123371 Daniel

PINTURAS EM GERAL

Trabalhamos com: Grafiato;
Textura; Granele; Cristal;
Madeiramento; Ferragem;
Contato: (67)99203-4132
Valdir. (WhatsApp e Ligação)

O Melhor tratamento para
seu pet, grande promoção
banho a partir de R$ 25,00,
tosa a partir de R$ 40,00.
Aqui o seu bichinho tem o
melhor atendimento. Serviço táxi dog, estamos localizados na Rua: Ituverava,
109 Aero Rancho . Ligação
e WhatsApp (67) 992678412 Douglas

ADEMIR REFRIGERAÇÃO

Fazemos manutenção em
geral e carga de gás em
geladeiras, freezer, expositores e balcão. Manutenção, Higienização e trocas
de peças de máquinas de
lavar. Manutenção e Carga
de Gás em Ar-Condicionado em geral. (67)981701048 Whats e Ligação

REI DO VAZAMENTO

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

CHÁCARA BAR EVENTOS
Alugo chácara Bar para
eventos, temos nas sextas
e sábado caldo de pucheiro
gratuito, com música ao
vivo, bar ao ar livre, simples porém aconchegante.
Estamos localizados na saída para Cuiabá ao lado do
posto Arara Azul. Ligação
e WhatsApp (67) 998676217 Mario

R. A MARIDO DE
ALUGUEL
Você precisa de reparos em
geral em sua residência ou
comércio? Presto serviços
de instalação e manutenções de ar-condicionado
entre outros serviços.
Agende uma visita. Ligação
e WhatsApp (67) 999084941 Renan

CONSTRUÇÕES GOES

Trabalhamos com construções de barracões, estruturas metálicas, decks,
cochos, cerca elétrica,
cerca convencional, tudo
em eucalipto em geral. Para
mais informações entre em
contato Ligação e WhatsApp (67) 99664-2287/ (67)
99960-9127

SEX SHOP

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

DOCE DE CAJU

Vendo doces de Casca de
Laranja, Abóbora e Goiaba
(caseiro). Deliciosos, Aproveitem! F: 3361-4752.

SALGADOS DA DOÇURA

Lanchonete localizada na
Rua da Doçura, bairro Parati. Com salgados diferenciados por R$2,50 cada.
De segunda a sexta das
07:00 às 12:00 (Aceitamos
encomendas para todas
ocasiões).
WhatsApp:
(67)99197-0841 Érica

DELICIAS MARIAH

Tudo para sua festa: Tortas, Bolos Decorados,
Salgados, Doces Diversos.
Suspiros, Cupcakes, Pão
de Mel, Ovos de Páscoa,
Panetones, Kit-Festa e
Festa na Caixa. WhatsApp:
(67)99219-7416
Instagram: @deliciasmariah_13

EDIVALDO REFRIGERAÇÃO

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

MARCENARIA BIANCA

CONTRA VÍRUS

Ivermectina tem eficácia
provada
cientificamente
randomizada 85% como
prevenção ao Covid-19.
https://ivmmeta.com/ Atua
também contra: chikungunya, dengue, zika, etc.
Pesquise sobre presídios e
a Etiópia que usam o remédio. www. laurohenchen.
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

Trabalhamos com manutenção de fogões, geladeira, máquina de lavar roupas
e ar-condicionado. Rua:
Mocho, 71 Bairro: Recanto dos Pássaros Serviço
de qualidade e Confiança.
Ligação e WhatsApp (67)
99285-8973/ 3391-4743/
(67) 99902-1191

CONSTRUÇÃO CIVIL

Trabalhamos com construção civil do básico
ao acabamento, elétrica
etc. Cobrimos qualquer
orçamento, interessados
entre em contato Ligação
e WhatsApp (67) 981116438 Flávio

CRISTALDO CONSTRUÇÕES

TOYOTA

ALMEIDA PINTURAS

Trabalhamos com pinturas
residenciais, efeito decorativo, marmorato, cimento
queimado, texturas, cristal,
granelli, esmalte sintético e
verniz. Pegamos seu sonho
e tornamos em realidade.
Ligação e WhatsApp (67)
99663-1026 Isaque

HIDROJATO

Soluçoes técnica especializada em desentupimento
com o exclusivo sistema
de hidrojato F. 3362-0277/
3361-1724. www. limpadoracacique.com.br

CHRISTIAN REFORMAS

Trabalhamos com pinturas,
elétrica, limpeza de terrenos, jardinagem, limpeza
de caixa d água e pequenos
reparos em geral. Serviço
de qualidade e credibilidade. Ligação e WhatsApp
(67) 99136-4274

MARQUES SOLUÇÕES
VIGIA & LIMPEZA

CIVIC EX 2.0 16V

Civic EX 2.0 16v - Ano/
Modelo 20/20 - Cor Branca
- Combustível Flex -JT VEÍCULOS Av. Bandeirantes,
2806 - Nova Bandeirantes - Campo Grande (67)
99230-7171

CASA DO FORRO
BRASIL

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

GS HOME CLEANING

HONDA - SEDAN

Somos uma Empresa especializada em pinturas
residencial, predial e comercial, fazemos pequenos
reparos e grandes reformas. Atendemos toda Cidade de Campo Grande/MS.
Ligação e WhatsApp (67)
99216-3882 Francisco

Serviços de qualidade e
confiança para toda Cidade
de Campo Grande/ MS em
reformas, elétrica, instalação, manutenção, predial
e residencial, aceitamos
todos os tipos de cartões
e auxílio emergencial. Ligação e WhatsApp (67)
99311-8977/ (67)991239618
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Para todo o Brasil; Desmontamos e Embalamos;
Faça seu orçamento através do nosso WhatsApp ou
Ligue: (67)99991-4578 /
(67)99225-9714

PEDREIRO & CARPINTEIRO
Trabalhamos com pequenas e grandes obras, consertos de telhados, colocação de pisos, pinturas em
geral, elétrica e hidráulica.
Orçamento sem compromisso Ligação e WhatsApp
(67) 99159-5921 Cícero

LEMES & FILHOS
PRESTADORA DE
SERVIÇOS
Vão construir ou reformar
a L&F é o lugar. Temos os
profissionais mais capacitados da região, eletricista,
pintor, serralheiro, técnico
em refrigeração, alvenaria, azulejista entre outros.
Agende sua visita Ligação
e WhatsApp (67) 991329915

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

FORMIGÃO JARDINAGEM
Trabalhamos com paisagismo, manutenção de
jardim, poda de árvores,
limpeza de terrenos, temos
mudas de plantas e terra
preta. Aceitamos todos os
cartões. Serviço de qualidade e Confiança. Ligação
e WhatsApp (67) 992393419 Leonardo

VARGAS CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com construção Civil do básico ao
acabamento há mais de 23
anos, prestamos serviços
de assentamento se pisos,
pinturas, rebocos entre
outros serviços. Serviço
de qualidade e garantia Ligação e WhatsApp (67)
99273-9275 Sérgio

IZALTINO ELETRICISTA
Trabalhamos com serviços
elétricos, reformas, alvenaria, pinturas, hidráulica
e acabamentos em geral.
Atendemos Campo Grande, Região e área Rural
.Ligação e WhatsApp (67)
99938-3471/ (67) 991434788

FABRICA DE MANILHAS
MUNDIAL
Trabalhamos com manilhas, caixa d'Água para
gado, caixinha de passagem. Atendemos toda região. Ficamos na Rua: Nove
de Maio, 641, Quadra-1,
Lote-11 Jardim Faturista.
Ligação ou WhatsApp (67)
99272-5463 Adaílton

TRABALHOS ESPIRITUAIS LU DE OYA

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