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Bolsonaro diz que 
ministro do MEC deve 
responder pelos atos

Jair Bolsonaro disse 
que o ex-ministro Milton 
Ribeiro, preso pela PF, 

deve responder pelos seus 
atos. Bolsonaro disse que 
Ribeiro mantinha “con-

versa informal demais com 
pessoas de confiança dele” 
e que isso pode tê-lo preju-

dicado. Página A4

Se tiver algo de 
errado, ele vai 

responder. Se for 
inocente, sem 

problema; se for 
culpado, vai pagar

Jair Bolsonaro, 
presidente da República

MDB faz reunião 
para traçar metas 

de campanha
O MDB de Mato Grosso 

do Sul deu a largada rumo 
às convenções, que acon-
tecem entre 20 de julho e 
5 de agosto, com reuniões 

partidárias na sede em 
Campo Grande. Lide-

ranças e pré-candidatos 
de todo o Estado foram 

convidados pela diretoria 
para alinharem projetos 
políticos e para discutir 
pontos vedados e legais 
das pré-campanhas. A 

executiva marcou a con-
venção para o último dia 

do prazo. O ex-prefeito de 
Naviraí, e pré-candidato a 
deputado estadual, Izauri 
Macedo afirma que a con-
versa foi positiva, já que o 
pré-candidato André Puc-
cinelli, o presidente Junior 
Mochi e a assessoria jurí-
dica fizeram explanações 
sobre questões da Justiça 

Eleitoral. Página A3

Sobrevivente de incêndio, 
onça Joujou volta  à natureza

A onça-pintada macho 
Joujou, que foi resgatada 
no Pantanal em meio aos 
incêndios que atingiram 
o bioma em 2020, está 

devidamente recuperada 
e segundo o IHP (Instituto 

Homem Pantaneiro) já 
está reintegrada à natu-
reza e pode seguir sem 

o colar com sinal de GPS 
que utilizou durante cerca 
de um ano e cinco meses 
para rastreamento e mo-

nitoramento. O animal 
foi resgatado na Serra do 
Amolar com pneumonia 
causada pela fumaça e 

com queimaduras de se-
gundo grau. Página A7

Quem venceu 
mais vezes o 
Choque-Rei

São Paulo e Palmeiras 
voltam a se enfrentar nesta 

quinta-feira (23), nova-
mente no Morumbi, às 19h 
(de MS), agora pela ida das 

oitavas de final da Copa 
do Brasil. A vitória por 2 
a 1, de virada, nos acrés-

cimos, fez o Palmeiras 
empatar com o São Paulo 

no retrospecto geral. Agora 
são 113 triunfos para cada 
lado, além de 110 empates. 
No Morumbi, entretanto, 
a desvantagem alviverde 
ainda é grande. Página B3

Campo Grande 
receberá Meeting 

nacional paralímpico

Produção 
industrial cresce 
80% no Estado

A produção industrial 
cresceu ou se manteve 
estável em 80% das em-

presas de Mato Grosso do 
Sul, no mês de maio. As 
informações fazem parte 
da Sondagem do Radar 
Industrial da Fiems (Fe-

deração das Indústrias do 
Estado). Página B2

Por R$ 15 bi, MS 
terá nova fábrica 

de celulose
Com investimento de 

R$ 15 bilhões (US$ 3 bi-
lhões), o município de 

Inocência vai ganhar uma 
nova fábrica de celulose, 
no primeiro trimestre de 

2028. Ontem (22), o grupo 
chileno Arauco anunciou a 
instalação do megaempre-

endimento. Página B1

Empresa alega limite de gastos e defende valor da tarifa em R$ 6,16, aumento de 40%

Consórcio Guaicurus espera por solução 
definitiva da prefeitura para o transporte

Após uma terça-feira 
(21) de paralisação dos 

motoristas do transporte 
coletivo e muitas nego-
ciações, incluindo uma 

determinação judicial, o 
Consórcio Guaicurus es-
pera que a Prefeitura de 

Campo Grande apresente 
uma solução para que os 
problemas na prestação 

de serviço sejam sanados 
e os usuários não mais 

prejudicados. A empresa 
alega esgotamento do li-

mite de gastos, problemas 

com entidades financeiras 
e que hoje a tarifa deveria 

estar em R$ 6,16, mas o 
aumento estaria sendo 
“segurado” pela Agereg 
(Agência de Regulação 

dos Serviços Públicos De-
legados). Em entrevista 

para O Estado, o gerente-
-executivo do Consórcio, 
Robson Strengari, disse 

que o atual subsídio de R$ 
800 mil não é suficiente 
para os custos gerados 
pela frota, que atende a 
todos os bairros da Ca-

pital e os distritos. Ele 
lembrou, ainda, que, em 
novembro do ano pas-
sado, ainda na gestão 

Marquinhos Trad (PSD), 
a empresa solicitou o au-
mento da passagem, que 
chegou a ser aprovado 

pela Agereg, mas foi bar-
rado pelo até então pre-
feito Marquinhos Trad. 

Ontem (22), o retorno do 
transporte foi celebrado 
por parte dos usuários 
do serviço em Campo 

Grande. Página A7

Marcos Maluf

Greve é consequência da 
irresponsabilidade de ex-

prefeito, apontam pré-candidatos
Pré-candidatos criti-

caram a gestão do ex-
-prefeito Marquinhos 

Trad, também concorrente 
a governo do Estado, pelo 

fato de ter ocorridao a 
greve dos ônibus. Todos 
classificaram como falta 

de gestão para solucionar 
problema antigo. Página A3

Marcxs Maluf

Festa para 
Padroeira de Mato 

Grosso do Sul
Começa nessa sexta-

-feira (24) e vai até o dia 
3 de julho a Festa da Pa-
droeira de Mato Grosso 
do Sul, no Santuário de 
Nossa Senhora do Per-

pétuo Socorro. 
As celebrações contam 

com programação reli-
giosa, por meio do nove-

nário, e social: festejos 
com comidas típicas e 

atrações musicais. 
Nos dez dias de evento 

haverá bênção aos mo-
toristas, motociclistas, 

e ciclistas, que seguirão 
em procissão pelas ruas 
da cidade e, além disso, 
a programação não se 
limita ao santuário, já 
que serão realizadas 

também visitas a institui-
ções, hospitais e órgãos 

públicos, entre outros, na 
Capital. Página C1

Festival traz 
dançarina 
ucraniana

Página C3
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Reprodução
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ESPORTES
Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   19°   31°
Dourados     19°   30°
Corumbá                 20°             32°
Maracaju                18°            32°
Ponta Porã              17°            29°
Três Lagoas              21°           33°
Mundo Novo             19°   32°

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

Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. B2



O homem imagina muitos planos, 
mas o que permanece é o projeto 
do Senhor”(Pr 19,21),

O homem, em função dos grandes 
feitos que realizou ao longo da história, 
adquiriu uma certa arrogância por se 
considerar autor de todo o progresso 
conquistado com sua própria inteli-
gência. Mas se esquece que, na reali-
dade, ele é apenas um coautor utilizado 
por Deus para dar sequência ao Seu 
projeto divino.

Por meio da razão e da imaginação 
podemos criar um plano de trabalho a 
ser realizado num devido tempo. De-
vemos plantar e aguardar a colheita para 
usufruirmos o melhor resultado do nosso 
trabalho. É o que acontece normalmente. 
Muitos são os ensinamentos das mais 
diferentes correntes de pensamento, da 
própria religião e diversas filosofias que 
ensinam a utilização da mente para se 
obter um resultado desejado.

Exemplos existem a mancheias para 
embasar esses ensinamentos, o que 
fortalece a convicção da realização e da 
conquista de nossas metas.

Mas quando os planos de Deus di-
vergem dos planos do homem e a ação 
da vontade do Senhor se manifesta de 
forma definitiva, abre-se um vácuo, um 
vazio de grande frustração. Daí a neces-
sidade de sempre orarmos e buscarmos a 
orientação divina, a fim de recebermos a 
inspiração que nos possibilitará a reali-
zação dos nossos objetivos – ou, em caso 
contrário, a aceitação da vontade divina.

A Bíblia, no Antigo Testamento, tem 
uma classificação dividindo por partes 
todo seu ensinamento. Assim, temos os 
Livros Sapienciais. Nestes, destaca-se 
O Livro de Jó. A Bíblia narra que Jó era 
considerado o homem mais justo sobre 
a face da Terra. 

Em O Livro de Jó, 1, 6-13, dá-se um 
diálogo entre Javé (Deus do Antigo Tes-
tamento) e Satanás. E este propõe que 
Jó fosse colocado à prova, a fim de se 
verificar se Jó era realmente um homem 
justo. Javé concorda, e então Satã pro-
voca uma mudança radical na vida de 
Jó. De homem rico, de família numerosa 
e muitas propriedades, de uma hora 
para a outra, Jó se vê despojado de sua 
família e de todos os seus bens. Diante 
do infortúnio, Jó dizia: “O Senhor me 
deu, o Senhor me tirou, louvado seja o 
seu Santo Nome” (Jó, 1,21).

O Livro de Jó narra também um longo 
diálogo que ele manteve com três amigos, 
Elifaz de Temã, Baldad de Suás e Sofar 
de Naamat. O diálogo tem início com Jó 
se lamentando. No entanto, durante o 
diálogo, Jó vai aceitando o sofrimento e 
ao final ele fala com Javé. Jó se retrata 
e se arrepende por ter se lamentado, e 
então ele passa a recuperar todos os 
seus bens e a constituir uma nova fa-
mília, abençoado por Javé. O exemplo de 
Jó é muito significativo para se entender 
que o homem propõe e Deus dispõe.

O fato de ter projetos para a vida, ou 
muitos planos no coração do homem, 
é natural. Não é errado se organizar e 

traçar rumos para o futuro, seja a curto 
ou longo prazo. Na verdade, é recomen-
dável ser precavido e ter objetivos na 
vida. Entretanto, o homem não consegue, 
por si só, garantir a concretização dos 
seus planos. Por isso, a fraqueza e a fa-
libilidade humana proporcionaram oca-
sião para Tiago, discípulo de Cristo, es-
crever o seguinte: “Ouçam agora, vocês 
que dizem: ‘Hoje ou amanhã iremos para 
esta ou aquela cidade, passaremos um 
ano ali, faremos negócios e ganharemos 
dinheiro’. Vocês nem sabem o que lhes 
acontecerá amanhã! Que é a sua vida? 
Vocês são como a neblina que aparece 
por um pouco de tempo e depois se 
dissipa” (Tg, 4.13,14). Assim, o homem 
depende de alguém mais poderoso que 
ele para levar seus projetos adiante.

O rei Salomão, depois de fazer certo 
mistério sobre o desfecho dos planos do 
homem, revelou que, no fim das contas, 
“o que prevalece é o propósito do Se-
nhor”. Com isso, ele mostra que o ser 
humano é limitado e revela que Deus 
não se sujeita aos homens, reservando 
para si a liberdade de escolher os rumos 
da nossa vida sem que ninguém o possa 
impedir ou dissuadir (Jó 42,1-6).

Ou, como diz a famosa oração: “Se-
nhor, dai-me força para agir sobre as 
coisas que posso mudar, resignação para 
aceitar as que não posso mudar, e sabe-
doria para distinguir umas das outras.”
Assim, usar o discernimento, a faculdade 
que Deus nos concedeu de decidirmos o 
caminho a tomar, com consciência e fé, 

A América Latina, de maneira 
geral, tem tido dificuldades de 
avançar para novo patamar de 

renda. Relatório do Banco Mundial 
sobre a região aponta o impacto da 
queda dos investimentos públicos em 
infraestrutura, há quatro décadas, 
sobre a competitividade, o crescimento 
e a desigualdade. E destaca a eficiência 
dos gastos como alternativa para au-
mentar a disponibilidade de recursos.

No Brasil, uma ideia que talvez me-
reça reflexão é a de separar uma parte 
da competente equipe da Secretaria da 
Receita Federal, independentemente de 

nesse momento aparentemente estar 
desfalcada, para criar a Secretaria da 
Despesa Federal, que se encarregaria 
de reduzir os gastos públicos pelo au-
mento da eficiência. Surtiria o mesmo 
efeito do aumento de impostos para 
equilibrar as contas, com a vantagem 
de extrair menos recursos da socie-
dade. E a experiência poderia ser repli-
cada nos Estados e até nos municípios.

A crescente ingerência do Congresso 
no orçamento público, que também 
reduz a eficiência do gasto, vem de 
uma característica intrínseca do nosso 
sistema político e de contas públicas, 

que permite discutir direitos sem as 
correspondentes obrigações. A grande 
maioria dos agentes se sente no direito 
de pressionar por gastos, sem a res-
ponsabilidade ou até a preocupação 
pelo equilíbrio das contas públicas. 
No Brasil, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, inspirada na experiência de 
outros países, previa a criação do 
Conselho de Gestão Fiscal (CGF), para 
gerir a questão. Por iniciativa do Mo-
vimento Brasil Eficiente, a regula-
mentação para a criação do CGF foi 
aprovada por unanimidade no Senado 
Federal, em 2015 (PLS 141/2014), mas 

após distorções introduzidas por de-
putados para diminuir a sua eficácia, 
dorme na Câmara dos Deputados, desde 
então. O Congresso precisa sair da zona 
de conforto e entender que não existe 
almoço grátis.
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Editorial

Por uma maior responsabilidade orçamentária

O homem propõe e Deus dispõe

Carlos Rodolfo Schneider 

Heitor Freire

Corretor de imóveis e advogado

É empresário, membro do Conselho Político e 
Social da Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP) e do Comitê de Líderes da Mobilização 
Empresarial pela Inovação da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI).

Segundo dados do Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada), 
88,8% dos brasileiros que usam 

transporte público dependem de ônibus. 
Estima-se que mais de 170 milhões de 
pessoas utilizem o modal diariamente 
no país. Enquanto muitos países de-
senvolvidos investem em veículos sobre 
trilhos e na integração de modais, o 
Brasil parece ter ficado preso e depen-
dente do transporte rodoviário, tanto 
para cargas quanto para o transporte 

de passageiros. Campo Grande não é 
diferente de nada, são 100 mil usuários 
pagando R$ 4,40 pela tarifa.

A cidade aparece em quarto lugar 
ao lado das capitais de Salvador e São 
Paulo. Não há nada de ruim que não 
possa piorar. Após a paralisação de 24 
horas por falta de pagamento do vale 
dos motoristas de ônibus, o Consórcio 
Guaicurus resolveu jogar mais pesado 
e exigir novo aumento, no valor de 
R$ 6,16. Há oposição quanto a novos 

reajustes entre as autoridades e a po-
pulação, por causa do custo político da 
medida. 

O Consórcio Guaicurus insiste em 
um aumento da tarifa para compensar 
os três reajustes do óleo diesel que 
ocorreram neste ano. Em 2022, além do 
aumento de R$ 0,20 na tarifa, a Prefei-
tura de Campo Grande comprometeu-
-se a subsidiar o sistema em R$ 12 
milhões (R$ 1 milhão por mês). Esses 
recursos, porém, não estariam sendo 

repassados, uma herança deixada pelo 
ex-prefeito Marquinhos Trad à atual 
prefeita Adriane Lopes. 

Além de não rever o contrato, Trad 
deu benefícios aos empresários do 
transporte público e articulou com os 
vereadores a aprovação de dois pro-
jetos com uma série de vantagens às 
empresas do setor. Para ser eleito em 
2016, Marquinhos prometeu ônibus cli-
matizado e rever contrato de concessão 
do transporte: nada disso foi cumprido.

Não há nada de ruim que não possa piorar

cumprindo o mandamento que Jesus nos 
ensinou, poderemos cada um traçar o 
seu próprio destino.

Sem conformismo, mas com ação e 
perseverança. Como diz um ditado: “É 
melhor se apressar sem pressa”.



Repercussão greve

DisputaDefinindo campanha
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POLÍTICA

Concorrentes à sucessão estadual dizem que ex-
prefeito não resolveu problemas em sua gestão

Pré-candidatos ao governo  
atribuem paralisação a má 
gestão de Marquinhos Trad

Avante garante que 
Harfouche já é pré-candidato 
escolhido na chapa a Senado 

MDB dá largada rumo às convenções com 
reuniões partidárias em Campo Grande

Fotos: Divulgação
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Rayani Santa Cruz

Alguns dos pré-candidatos 
a governo do Estado se ma-
nifestaram sobre a greve dos 
motoristas do transporte pú-
blico de Campo Grande, ocor-
rida na terça-feira (21), ao 
jornal O Estado. A maioria 
atribuiu, como resultado da 
paralisação, a má gestão do 
ex-prefeito Marquinhos Trad 
(PSD), que também concorre 
ao cargo de governador. E 
o ponto mais destacado foi 
o fato de o problema ser de 
longa data, e de o contrato não 
ter sido resolvido por Marqui-
nhos enquanto permaneceu 
como prefeito da Capital. 

Outro fator que deixou o 
clima tenso entre lideranças 
do PSDB e o grupo do PSD 
foi a declaração do ex-vere-
ador e presidente da Agereg 
(Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
de Campo Grande), Odilon Jú-
nior (PSD), que passou a culpa 
da paralisação para a conta 
do Governo do Estado, ao co-
mando de Reinaldo Azambuja. 
O ninho tucano não gostou 
nem um pouco das declara-
ções do aliado do ex-prefeito 
Marquinhos e deu respostas. 

O pré-candidato a gover-
nador pelo PSDB, ex-secre-
tário Eduardo Riedel, con-
cordou que a situação de 
Campo Grande, em meio a 
ameaças de greve e paralisa-
ções, é corriqueira. E classi-
ficou o fato como má gestão, e 
problema antigo do município.

“Às vezes é difícil explicar 
a gestão pública, e é muito 
fácil ver quando falta gestão 
pública – e esse é um caso 
clássico em Campo Grande. 
Há quanto tempo esse pro-
blema vem se arrastando sem 
solução? Muita conversinha, 
muita promessa e enrolação! 
Nem alertar a população que 
poderia haver uma paralisação 
do serviço foi possível fazer… 
que justificativa haveria pra 
isso?”, questionou Riedel, que 
rechaçou a transferência de 
responsabilidade por parte 
dos aliados de Marquinhos. 

“Essa sempre foi uma res-
ponsabilidade da Capital, e 
não adianta ficar tentando 
transferir a responsabilidade. 
Faltou planejamento, serie-
dade e gestão. Todavia, é pre-
ciso destacar que a greve não 
respeitou a legalidade e quem 
pagou a conta foi o cidadão e 
a cidadã campo-grandenses.”

Para o tucano, o ex-prefeito 
só pensou na carreira po-
lítica e errou nas decisões 
em relação à empresa e ao 
transporte público da cidade. 
Em fevereiro, Trad ainda era 
prefeito e elaborou projeto 
de lei para dar subsídio de 
R$ 12 milhões ao consórcio 
e isenção de impostos para 
evitar aumento da tarifa, mas 
a empresa ainda alega pro-
blemas financeiros.

Riedel destaca que o ex-
-prefeito deixou a cidade com 
33 obras paradas e outros 
problemas no setor público. 
“O ex-prefeito conduziu o mu-
nicípio pensando na política 
e não na gestão para a popu-
lação. Assumiu compromissos 
e abandonou Campo Grande 
com 33 obras paralisadas, 
saúde básica muito ruim, e 
agora greve de ônibus… E o 
que ele está fazendo? Cam-
panha depois de fazer politi-
cagem como prefeito! A gente 
não vê nos outros municípios 
de maior porte os problemas 
que têm aqui.”

O pré-candidato pontua que 
na administração pública, e 
também na vida privada, é 
preciso enfrentar os desafios 
de frente, com técnica, trans-

parência, gestão, responsabi-
lidade e com foco em resolver 
o problema das pessoas. “A 
greve é consequência da irres-
ponsabilidade de um ex-pre-
feito que no meio do caminho, 
quando viu barco querendo 
afundar, resolveu abandoná-
-lo. Antes de querer disputar 
um cargo tão importante como 
o de governador, ele deveria 
ter responsabilidade.”

O deputado Capitão Contar 
(PRTB), que enfrenta a cor-
rida eleitoral para governo, 
diz que o descontentamento 
é geral e que a empresa não 
está cumprindo os contratos. 
Para o parlamentar, incentivos 
e benefícios fiscais não deve-
riam ser dados ao Consórcio 
Guaicurus, pelas falhas con-
secutivas.

“É evidente que o Con-
sórcio Guaicurus não está 
cumprindo o seu papel, nem 
com os seus colaboradores, 
muito menos com os usuários, 
que dependem do transporte 
público. Os campo-grandenses 
já pagam uma passagem cara 
e não recebem o serviço na 
qualidade que merecem. O 
Consórcio vem desrespei-
tando os contratos de con-
cessão há anos e, ao invés 

de penalidades, o que recebe 
são incentivos e benefícios. Os 
responsáveis pela fiscalização 
deveriam cumprir seu papel 
e impedir que os problemas 
cheguem ao ponto de um co-
lapso no serviço de transporte 
público. O contrato precisa ser 
revisto, sim, visando, acima 
de tudo, aos benefícios para a 
população.”

Questionado, se a greve 
em Campo Grande deve 
respingar na campanha de 
Marquinhos, apesar de ele 
ter saído da gestão, o pré-
-candidato evitou comentá-
rios diretos ao ex-prefeito, 
mas indicou que a responsa-
bilidade pela solução do pro-
blema é do gestor da Capital, 
que deveria agir com firmeza 
para resolver o contrato.

“Entendo que os problemas 
não são atuais e que, por 
afetar não somente os usuá-
rios, mas toda a economia da 
Capital, devem ser tratados 
com coragem e responsabili-
dade. Uma decisão firme não 
estaria arrastando esse pro-
blema durante tanto tempo. 
Se a concessionária não está 
cumprindo seu papel, se não 
está seguindo a lei que prevê 
princípios básicos no ofere-

cimento de um serviço que é 
de responsabilidade do Poder 
Público, o gestor tem o dever 
de agir, estando, sim, sob a 
avaliação da população que 
sofre pela falta da tomada de 
decisões eficientes.”

Pelo PT, a pré-candidata a 
governadora Giselle Marques 
também indicou que o trans-
torno é antigo e crônico, já que 
o problema dos altos preços e 
da baixa qualidade dos ser-
viços de transporte coletivo 
em Campo Grande não foi 
resolvido. A petista também é 
a favor de revisão contratual 
com a empresa.

“Entra prefeito, sai pre-
feito, ninguém resolve. Pre-
cisamos de uma auditoria no 
contrato de concessão, cuja 
continuidade está inclusive 
judicializada. A tarifa da Ca-
pital é uma das mais caras do 
Brasil, e o serviço oferecido é 
péssimo, prejudicando a popu-
lação. Eu apoio a luta dos tra-
balhadores do setor, e espero 
que o Judiciário tome uma 
decisão histórica em favor dos 
usuários do transporte cole-
tivo. Os preços exorbitantes 
chegam a cercear o direito de 
locomoção das pessoas, e isso 
é inaceitável.”

O MDB de Mato Grosso do 
Sul deu a largada rumo às con-
venções, que acontecem entre 
20 de julho e 5 de agosto, com 
reuniões partidárias na sede 
em Campo Grande. Lideranças 
e pré-candidatos de todo o 
Estado foram convidados pela 
diretoria para alinharem pro-
jetos políticos e para discutir 
pontos vedados e legais das 
pré-campanhas. A executiva 
marcou a convenção para o 
último dia do prazo. 

O presidente e pré-candi-
dato a deputado estadual, Ju-
nior Mochi, afirma que todas 
as reuniões são para que os 
pré-candidatos, junto à di-
reção, possam tomar decisões 
conscientes. Ele destaca que, 
a aproximadamente 100 dias 
da eleição, as tratativas são 
essenciais. “Estive reunido 
com lideranças políticas para 
conversarmos sobre o que cha-
mamos de ‘alinhamento do 
projeto político’, pensando no 
futuro de Mato Grosso do Sul.”

O ex-prefeito de Naviraí, e 
pré-candidato a deputado es-
tadual, Izauri Macedo afirma 
que foi convocado para a reu-
nião com a executiva, assim 
como outras lideranças. Se-
gundo ele, a conversa foi po-
sitiva, já que o pré-candidato 
André Puccinelli, o presidente 
Junior Mochi e a assessoria 
jurídica do partido fizeram 
explanações sobre questões 
liberadas e vedadas pela Jus-
tiça Eleitoral em momento de 
pré-campanha e campanha. 
Houve a participação, inclu-
sive, das equipes de assesso-
rias dos pré-candidatos.

“Foi um encontro orientativo 
no sentido de passar aos os pré-
-candidatos sobre o que é per-

O Plenário do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) de-
cidiu que partidos coligados 
para concorrer ao governo 
do Estado não podem fazer 
outra aliança para o cargo 
de senador. A votação foi na 
terça-feira (21), e após a de-
cisão o União Brasil de Mato 
Grosso do Sul terá de esco-
lher entre os pré-candidatos 
Luiz Henrique Mandetta 
(União) e Sergio Harfouche 
(Avante) para caminharem 
ao lado da pré-candidata a 
governadora Rose Modesto, 
na coligação. Ao jornal O Es-
tado, o presidente do Avante, 
Lucio Soares, garantiu que 
Harfouche já é o escolhido 
pela chapa.

Durante votação no TSE, 
por maioria de votos, os mi-
nistros mantiveram a juris-
prudência da Corte no sen-
tido de vedar a possibilidade 
de que as agremiações que 
se uniram para disputar a 
vaga de governador formem 
coligações distintas com o in-
tuito de concorrer ao Senado 
Federal.

Em MS, tanto o ex-mi-
nistro de Saúde Mandetta 
quanto Harfouche já per-
correm as cidades do interior 
em pré-campanha ao Senado. 
Mandetta é do mesmo par-
tido de Rose e da presidente 
estadual, senadora Soraya 
Thronicke, mas conversas de 
bastidores indicam que Rose 
Modesto tem maior afinidade 
com o procurador Harfouche. 

Em pré-campanha, Har-
fouche já está com a chapa ao 
Senado completa e tem como 
primeiro suplente o produtor 
rural de Chapadão do Sul Al-
berto Schlatter (Podemos), e 

segundo suplente o pastor da 
Igreja Quadrangular, Jacson 
Luvizotto (União Brasil). 

O presidente estadual do 
Avante, Lucio Soares, disse 
que “não tem dúvidas” de que 
Modesto definirá Harfouche 
para acompanhá-la na chapa 
majoritária, já que a pré-
-candidata vem buscando 
alianças para fortalecer a 
campanha. “Quando se tem 
uma candidatura majoritária 
para governo, você precisa 
de uma força ampla. E essa 
aliança que você gera em 
torno de uma candidatura 
ao governo, faz com que você 
use o Senado e o cargo de 
vice para negociar com os 
partidos, e poder agregar 
mais legendas dentro da sua 
coligação. Isso traz força 
dentro da candidatura ma-
joritária e é isso que mostra 
essa grande virtude da nossa 
chapa ao Senado.”

O presidente do Avante 
ainda vai mais longe, e in-
dica que Mandetta não terá 
chances de sair ao Senado, 
tendo de se contentar com 
disputa de deputado federal. 
“O Mandetta não agrega em 
absolutamente nada [ao Se-
nado] ao projeto da Rose, 
a não ser pela alta taxa de 
rejeição que ele tem. Então, o 
Mandetta deve ser, e se assim 
ele desejar, um candidato a 
deputado.”

“Não tenho dúvida de que 
tanto a Rose quanto o União 
já optaram [por Harfouche], 
tanto que o nosso segundo 
suplente é do União e indi-
cado pela Soraya. Então, isso 
prova que já foi escolhida 
em tempo a chapa.” (Rayani 
Santa Cruz)

mitido fazer durante a pré-cam-
panha e o que não é permitido. 
O objetivo foi de nos orientar 
para que não extrapolemos no 
exercício desse direito, e de 
repente, sofrer sanções penais 
e pecuniárias. Nós estamos num 
período que não podemos pedir 
voto, não podemos divulgar nú-
meros, até porque nem temos e 
só vamos registrar após a con-
venção em 5 de agosto”, disse 
Izauri, que pôde tirar dúvidas 
sobre propagandas eleitorais e 
o que pode ser feito posterior-
mente às convenções. 

Sobre a pré-campanha, 
Izauri afirma que continua a 
focar em reuniões em Naviraí 
e nos 14 municípios próximos 
da cidade, que vão desde Ca-
arapó até Mundo Novo, e de-
pois se estende até a fronteira 
com o Paraguai, iniciando em 
Amambai e chegando a Sete 
Quedas. 

“Minha caminhada será em 
visita aos bairros, dialogar 

com as famílias, com as pes-
soas, e com as lideranças. Es-
tamos identificando pessoas 
que lá no futuro a gente poderá 
contar, engajando dentro da 
futura campanha que deve 
iniciar a partir do dia 15 de 

agosto. Tive uma atuação 
como advogado, represen-
tando entidades do terceiro 
setor, e a gente estabeleceu 
nesta região um círculo de 
clientes, de amizades e de 
aliados.” (Rayani Santa Cruz)

Lideranças do MDB se 
reúnem para discutir 
rumos da futura campanha 
até a convenção

André Puccinelli com 
ex-prefeito de Naviraí 
Izauri Macedo

Greve no transporte 
público de Campo 
Grande prejudicou a 
população da Capital
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Prisão

Polícia realizou operação contra pastores e ex-titular da Educação 

Defesa diz que prisão foi ilegal e pedirá liberdade

Barros defende inocência de Ribeiro e pastores

Se a PF prendeu, tem um motivo, 
diz Bolsonaro sobre ex-ministro

Ricardo Barros diz esperar 
que ex-ministro da 
Educação seja inocentado 
das acusações

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Oca
Alardeada como uma das grandes novidades por 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em suas propostas para 
a Amazônia, a criação de um ministério para os povos 
indígenas ficou de fora das 121 diretrizes do plano de 
governo da candidatura. Já a Funai recebeu apenas uma 
menção. Representante da Rede na comissão que elaborou 
o texto, Pedro Ivo minimiza a ausência. Ele afirma que a 
ideia do ministério está sendo considerada, mas depende 
de conversas com líderes indígenas.

Pra depois
Também ficaram de fora duas prioridades de política 

externa do atual governo: a entrada do Brasil na OCDE 
e o acordo Mercosul-União Europeia. “Há uma agenda 
ampla e complexa da política internacional como o acordo 
Mercosul-UE, OCDE, entre outros, que não cabem nas 
diretrizes e deverão ser tratadas no programa de governo”, 
diz o coordenador do documento, Aloizio Mercadante.

Eco 
A frase gritada por um militante bolsonarista para Lula, 

de que ele pretende “voltar à cena do crime”, será uma 
espécie de mote da campanha do presidente Jair Bolsonaro 
(PL). A expressão foi usada em 2017 contra o petista por 
seu atual vice, Geraldo Alckmin (PSB), quando ele era 
tucano.

Refrão 
“A síntese sobre como tratar Lula foi dada pelo vice 

dele”, diz o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Durante 
a conferência conservadora CPAC Brasil, em 11 e 12 de 
junho, a frase foi usada, entre outros, pelo ex-secretário da 
Pesca Jorge Seif, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo 
Salles e o ex-senador Magno Malta.

Turma 
Em processo de imersão no universo esquerdista, 

Geraldo Alckmin reuniu-se no início do mês com o 
presidente do Sindicato dos Eletricitários do Estado de 
São Paulo, Eduardo Annunciato, o Chicão, para discutir a 
privatização da Eletrobras.

Cara de paisagem
O ex-tucano, no entanto, evitou o debate sobre reverter 

a venda da estatal, caso Lula seja eleito. Na conversa, 
preferiu defender uma atuação robusta das agências 
reguladoras sobre a operação da empresa, além de tratar 
de outros temas, como distribuição da energia e uso de 
fontes alternativas.

Ronda
Pré-candidato a presidente do Novo, Felipe d’Avila 

intensificou contatos com outras forças políticas. Na 
semana passada, jantou na casa de Gilberto Kassab com 
parte da cúpula do PSD. Nessa segunda (20), reuniu-se 
com o ex-presidente Michel Temer (MDB).

Networking 
O Novo historicamente tem atitude refratária a alianças, 

mas vem flexibilizando essa posição. As conversas têm o 
objetivo de debater questões gerais do país e da política, 
mas não devem resultar em apoios formais.

Calma, gente 
Na reunião com o presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), nessa segunda (20), líderes partidários 
manifestaram preocupação com a ofensiva da Casa contra 
os reajustes dos combustíveis. O próprio Lira tem feito 
críticas pesadas à estatal, como num artigo publicado na 
Folha de domingo (19).

Baixa o volume
Segundo eles, o tom pode trazer para o colo deles a 

responsabilidade sobre uma questão para a qual não 
dispõem de ferramentas para resolver. A aliados, Lira tem 
dito sentir saudades do ex-ministro Bento Albuquerque, 
tamanha a inabilidade do atual titular, Adolfo Sachsida.

Destro 1 
Aliados de Jair Bolsonaro (PL) veem com preocupação 

movimentos de Rodrigo Garcia (PSDB) em direção ao 
eleitorado conservador, que podem esvaziar o apelo de 
Tarcísio de Freitas (Republicanos) neste público. Garcia 
tem defendido endurecimento contra criminosos, por 
exemplo.

Destro 2 
Um estrategista diz que é preciso haver reação imediata 

do ex-ministro. Isso se traduziria em discursos menos 
técnicos e mais proximidade junto à base bolsonarista, 
como representantes do agronegócio e evangélicos.

Canhoto 1 
Incluído no inquérito das fake news, o PCO vem 

recebendo apoio de líderes de esquerda contra a “censura” 
do STF. Entre eles, João Pedro Stedile, coordenador do 
MST, o deputado federal Vicentinho (PT-SP), o presidente 
da CUT, Vagner Freitas, e o PSTU.

Canhoto 2
Já o PT institucionalmente não se manifestou, apesar de 

o partido ter declarado apoio à candidatura de Lula.

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) disse nessa quarta-feira 
que o ex-ministro Milton Ri-
beiro, preso pela PF ontem 
(22), deve responder pelos 
seus atos. “Ele que responda 
pelos atos dele.”

Bolsonaro disse que Ribeiro 
mantinha “conversa informal 
demais com pessoas de con-
fiança dele” e que isso pode 
tê-lo prejudicado. O presidente 
disse que ainda que a ope-
ração dessa quarta-feira é 
sinal de que a Polícia Federal 
está trabalhando em seu go-
verno, sem interferência. “Se 
a PF prendeu, tem um motivo”, 
disse em entrevista à rádio 
Itatiaia de Minas Gerais.

Dias antes de demiti-lo, em 
março passado, Bolsonaro 
disse que “bota a cara no fogo” 
por Ribeiro, que é evangélico e 
pastor, mas diante das revela-
ções perdeu o apoio até mesmo 
de integrantes da bancada 
evangélica no Congresso.

O chefe do Executivo 
afirmou que sabe que “a im-
prensa vai dizer” que Ribeiro é 
ligado a ele, mas que é preciso 
ter “paciência” em relação a 
isso. “Se tiver algo de errado, 
ele vai responder. Se tiver. Se 
for inocente, sem problema; se 
for culpado, vai pagar.”

O mandatário disse que 
“houve denúncia” de que o 
ex-ministro “teria buscado 
prefeito, gente dele para ne-
gociar, buscar recurso” e que 
logo o “afastou” do cargo. Na 
realidade, porém, a exone-
ração, conforme foi publicado 
no Diário Oficial, ocorreu “a 
pedido” de Ribeiro, e não por 
ordem de Bolsonaro.

O presidente também disse 
que não pode ser responsabi-
lizado pelo caso porque não 
consegue ter controle sobre 
todos os ministérios e se-
cretarias do Executivo. “A 
gente não compactua com 
nada disso. Agora, não sei 
qual a profundidade dessa in-
vestigação. No meu entender, 

não é aquela orgânica, porque 
nós temos os compliances nos 
ministérios”, disse.

Ação da PF
A Polícia Federal realizou, 

na manhã dessa quarta-feira 
(22), uma operação contra o ex-
-ministro da Educação Milton 
Ribeiro e pastores suspeitos de 
operar um balcão de negócios 
no Ministério da Educação e na 
liberação de verbas do FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação).

Ribeiro e ao menos um dos 
pastores, Gilmar Santos, já 
foram presos.

A PF também cumpre man-
dados de busca e apreensão em 
endereços de Ribeiro e dos pas-
tores Arilton Moura e Gilmar 
Santos – esses dois últimos são 
ligados ao presidente Jair Bol-
sonaro (PL) e apontados como 
lobistas que atuavam no MEC.

A ação foi batizada de 
Acesso Pago e investiga a prá-
tica de “tráfico de influência e 
corrupção para a liberação de 
recursos públicos” do FNDE.

Com base em documentos, 
depoimentos e um relatório 
da CGU (Controladoria-Geral 
da União) foi possível mapear 
indícios de crimes na liberação 

de verbas do fundo. Ao todo, 
são cumpridos 13 mandados 
de busca e apreensão e cinco 
de prisões em Goiás, São Paulo, 
Pará e Distrito Federal.

Os pastores são peças cen-
trais no escândalo do balcão 
de negócios do ministério. 
Como mostrou a Folha, eles 
negociavam com prefeitos a 
liberação de recursos fede-
rais mesmo sem ter cargo no 
governo.

Os recursos são do FNDE, 
órgão ligado ao MEC contro-
lado por políticos do centrão, 
bloco político que dá susten-
tação a Bolsonaro desde que 
ele se viu ameaçado por uma 
série de pedidos de impeach-
ment e recorreu a esse apoio 
em troca de cargos e repasses 
de verbas federais.

O fundo concentra os re-
cursos federais destinados 
a transferências para mu-
nicípios.

Prefeitos relataram pe-
didos de propina, até em ouro. 
Em áudio revelado pela Folha, 
o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro disse que prio-
rizava pedidos dos amigos de 
um dos pastores a pedido de 
Bolsonaro.

Na gravação, o ministro diz 

ainda que isso atende a uma 
solicitação do presidente Bol-
sonaro e menciona pedidos 
de apoio que seriam suposta-
mente direcionados para cons-
trução de igrejas. A atuação 
dos pastores junto ao MEC foi 
revelada anteriormente pelo 
jornal “O Estado de S. Paulo”.

Ribeiro deixou o cargo no 
fim de março, uma semana 
após a revelação pela “Folha 
de S.Paulo”.

Gilmar Santos e Arilton 
Moura negociavam, ao menos 
desde janeiro de 2021, a libe-
ração de empenhos para obras 
de creches, escolas, quadras 
ou para compra de equipa-
mentos. Os recursos são ge-
ridos pelo FNDE, órgão do 
MEC controlado por políticos 
do centrão.

Os pastores gozavam de 
trânsito livre no governo, or-
ganizavam viagens do ministro 
com lideranças do FNDE e 
intermediavam encontros de 
prefeitos na própria residência 
de Ribeiro.

Ambos tinham em um hotel 
de Brasília uma espécie de QG 
para negociação de recursos. 
Ali, recebiam prefeitos, asses-
sores municipais e também 
integrantes do governo.

José Marques/Folhapress

O advogado do ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro, 
preso na manhã de ontem 
(22), afirmou que irá entrar 
com um pedido de habeas 
corpus para libertar seu 
cliente, sob o argumento de 
que as suspeitas apontadas 
para justificar a prisão não 
são contemporâneas.

“Vamos entrar com pedido 
de habeas corpus visando o re-
conhecimento da coação ilegal 
imposta, especialmente porque 
os fatos são pretéritos e sem 

contemporaneidade. Não se 
poderia decretar a medida ex-
cepcional”, diz a nota assinada 
pelo advogado Daniel Bialski.

“A razão da prisão preven-
tiva editada é injusta, desmo-
tivada e indiscutivelmente des-
necessária”, afirma.

Ribeiro foi preso em meio 
a uma operação que inves-
tiga suspeitas de um balcão 
de negócios no Ministério da 
Educação, com envolvimento 
de pastores, e na liberação de 
verbas do FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação).

Com base em documentos, 
depoimentos e um relatório 
da CGU (Controladoria-Geral 
da União) foi possível mapear 
indícios de crimes na liberação 
de verbas do fundo. Ao todo, 
foram cumpridos 13 mandados 
de busca e apreensão e cinco de 
prisões em Goiás, São Paulo, 
Pará e Distrito Federal.

No mandado de prisão de Ri-
beiro, o juiz Renato Borelli, da 
15ª Vara Federal em Brasília, 
lista os crimes investigados e 
que podem ter sido cometidos 
pelo ex-ministro. São eles: cor-
rupção passiva, prevaricação, 

advocacia administrativa e trá-
fico de influência.

O magistrado também de-
terminou que o ex-ministro 
de Bolsonaro seja transferido 
para a superintendência da PF 
no Distrito Federal.

Em nota, o MEC confirmou 
que a PF esteve na sede da 
pasta e diz que colabora com 
as investigações em todas as 
instâncias. “O MEC ressalta 
que o governo federal não 
compactua com qualquer ato 
irregular e continuará a cola-
borar com as investigações”, 
diz a nota.

O líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP-PR), disse esperar 
que Milton Ribeiro seja ino-
centado ao fim das acusações 
que o levaram à prisão nessa 
quarta-feira (22). O ex-ministro 
da Educação é acusado de trá-
fico de influência junto a dois 
pastores evangélicos no MEC.

“Muitos que foram presos 
hoje estão inocentados após 
conclusão das investigações”, 
escreveu Barros em seu Twitter. 
“Espero que seja esse o caso do 
reverendo Milton Ribeiro.”

O líder do governo na casa 
já indicou confiança na postura 
de Milton Ribeiro em outros 

momentos. Em março, quando 
o escândalo do “Bolsolão do 
MEC” estourou, Barros saiu em 
defesa do então chefe da pasta.

“Eu não vejo dificuldade ne-
nhuma para o ministro fazer as 
explicações que deva fazer. Os 
fatos vão se sucedendo, e nós 
teremos, ao fim, um desfecho, 
se houve ou não conduta ina-
dequada”, disse Barros à Jovem 
Pan àquela época. “Eu confio 
muito na conduta do ministro 
Milton Ribeiro.”

Caberá, naturalmente, ao 
Ministério Público denunciar 
e ao juiz decidir sobre a culpa 
ou não de Milton Ribeiro e seus 
pastores.

Ex-ministro da 
Educação foi preso pela 
Polícia Federal

Com Juliana Braga e Carolina Linhares
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MUNDO
Guerra na Ucrânia

5 milhões de refugiados deixaram o país enquanto 
temem pela segurança dos familiares que ficaram

‘Meus filhos choravam 
toda noite, perguntando  
se iam morrer’
Hywel Griffith 
BBC News

Kateryna Halenda percebeu 
que era hora de fugir da Ucrânia 
quando seus filhos começaram 
a chorar todas as noites e per-
guntar se iam morrer. Não era 
uma decisão fácil deixar o país 
devastado por causa da invasão 
feita pela Rússia.

Mas o marido Oleh conseguiu 
convencer Kateryna a partir 
com seus dois filhos pequenos, 
já que a esposa não queria 
deixar o marido para trás – 
o governo Ucrânia proibiu a 
saída de homens adultos por 
causa da guerra.

Kateryna, uma professora 
de 32 anos, agora sabe que ela 
e seus filhos, de 9 e de 4 anos, 
estão seguros. Mas Kateryna 
ainda recebe no seu celular os 
alertas de bombardeio na ci-
dade onde vivia na Ucrânia. E, 
por isso, agora as preocupações 
estão voltadas para saber se o 
marido Oleh está bem.

Ela e seus filhos fazem 
parte dos mais de 5 milhões 
de refugiados que deixaram 
a Ucrânia enquanto se preo-
cupavam com familiares que 
ficaram para trás. A popu-
lação total da Ucrânia antes 
da guerra era de 44 milhões de 
habitantes.

Cntro que funciona ‘como uma família’
Mais de 60 mil ucranianos 

chegaram ao Reino Unido desde 
que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Kateryna e seus filhos não 
estão entre os refugiados que 
foram abrigados em casas de 
famílias britânicas. Atualmente, 
eles vivem com outras 60 famílias 
ucranianas a milhares de quilô-
metros de sua terra natal em um 
centro especializado, que oferece 
um lugar para ficar, comida, edu-
cação e suporte psicológico, em 
um santuário do País de Gales.

“É como uma grande família 
aqui. Estamos todos cuidando 
uns dos outros”, disse Kateryna. 
“Ficamos surpresos quando che-
gamos. É muito novo, mas agora 
eles estão completamente felizes, 
brincam com outras crianças 
todos os dias e vão à escola todos 
os dias. E eles se sentem seguros 
aqui. Isso é importante.”

Uma organização juvenil do 
País de Gales chamada Urdd Go-
baith Cymru é responsável por 
administrar o centro com 222 re-
fugiados ucranianos, entre eles 
mais de 100 crianças deslocadas 
de casa que agora podem brincar 
e aprender com segurança.

Muitos que vivem ali têm di-
ficuldade para desfrutar desse 
refúgio porque não param de 
pensar em suas casas e em 
seus familiares. Esse é um dos 

motivos que explicam por que 
muitos deles não fugiram antes 
da Ucrânia.

“Esperamos 100 dias porque 
não queríamos ir embora, mas 
meu marido nos fez ir”, disse 
Kateryna. “Não era seguro. Está-
vamos com tanta frequência em 
nosso porão por causa daquelas 
sirenes de ataque aéreo o tempo 
todo, inclusive à noite, quando 
eu tinha de acordar meus filhos. 
Mas decidimos sair apenas para 
encontrar um lugar seguro para 
meus filhos.”

Kateryna não conhecia Olena 
Andrshchuk antes de chegarem 
ao centro no País de Gales há 
duas semanas. Mas agora elas se 
tornaram amigas e se apoiam en-
quanto seus maridos continuam 
ainda na Ucrânia.

O marido de Olena, Pavlo, 
também fez sua esposa deixar 
sua casa em Kyev, capital da 
Ucrânia, para a segurança dela 
e de seus dois filhos.

“Ainda não é seguro”, disse 
Olena, uma produtora de con-
teúdo on-line de 36 anos. “No 
mesmo dia em que estávamos 
saindo, bem perto de onde mo-
ramos, acordei no meio da noite 
por causa de um grande bombar-
deio. Ainda não foi uma decisão 
fácil sair porque eu ainda tinha 
de deixar minha cidade natal, 
meu marido, tudo o que tenho. 

Mas parti pelos meus filhos.”
Olena diz que “adora” o País 

de Gales e compara o centro 
a um “resort de férias”, com 
muitos novos amigos com expe-
riências compartilhadas.

“Tenho um aplicativo no meu 
telefone e ainda recebo o alerta 
das sirenes na Ucrânia. Eles 
são bastante frequentes”, disse 
Kateryna. O marido dela, Oleh, 
é voluntário em sua cidade natal 
de Ternopil, no oeste da Ucrânia. 
“Com os alertas eu sei quando 
ligar para o meu marido para 
perguntar como ele está.”

De volta à escola
O centro da organização 

Urdd normalmente recebe 
alunos de escolas galesas, mas 
nos últimos dois meses são 
crianças ucranianas que vivem, 
aprendem e riem nesse pe-
queno canto do País de Gales. 
“Meus filhos não frequentaram 
a escola por até três meses 
porque não era seguro”, disse 
Kateryna. “Mas agora eles 
estão felizes porque vão à es-
cola todos os dias e se sentem 
seguros.”

Olena conta que Leonard, 
seu filho caçula de 4 anos, 
enfrentou dificuldades de in-
teração social com crianças 
de sua idade porque a maioria 
delas ficavam dentro de casa 

porque muitos na Ucrânia es-
tavam “com muito medo” de 
deixar as crianças brincar do 
lado de fora. Naquela época, 
havia também muitas sirenes 
que alertavam o tempo inteiro 
da chegada de ataque aéreo 
da Rússia.

O que vem a seguir
Enquanto as crianças apro-

veitam as aulas diárias – em 
inglês e galês – e um mundo 
de atividades, seus pais podem 
se concentrar em encontrar 

trabalho, acessar benefícios e 
descobrir para onde vão em 
seguida.

Toda essa ajuda especia-
lizada para as famílias refu-
giadas é fornecida no local em 
um balcão único que também 
oferecia exames de saúde para 
todos que chegavam – para o 
deleite da avó Marta Burak.

“Fiquei muito feliz porque 
meu neto foi testado para uma 
doença aqui que não pudemos 
fazer em casa”, disse a profes-
sora aposentada de 64 anos.

Centro usado 
atualmente por 

refugiados ucranianos 
era usado por escolas 
locais para atividades
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Kateryna e um de seus 
filhos se sentem seguros 
longe da guerra; governo 
do País de Gales tenta 

agora encontrar residência 
permanente para os 

refugiados
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Alunos da rede estadual 
de ensino voltaram a ter 
aulas presenciais em 
Mato Grosso do Sul

A médica Christina Grüne 
de Souza e Silva, uma das 
coautoras do estudo, faz 
teste em paciente

Valentin Manieri

Divulgação

Afastamento

Saúde Agressões

Educação

Resultado aparece em um levantamento do MEC

Procuradora é espancada por colega de trabalho

Teste de uma perna só pode indicar risco 
de morte em até 10 anos, diz estudo

Casos de violência contra o 
idoso no Brasil aumentaram 
em 100% após pandemia

70% dos alunos do 3º ano escolar não 
dominam operações básicas de matemática

Ministro da Educação, 
Victor Godoy revelou que 
sete em cada dez alunos 
(70%) do 3° ano do Ensino 
Fundamental não dominam 
as quatro operações básicas 
da matemática no Brasil. A 
fala ocorreu durante uma 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto realizada na segunda-
-feira 20.

“Já sabemos que cerca de 
metade dos alunos do 3° ano 
do Ensino Fundamental não 
está alfabetizada e que sete 
em cada dez estudantes não 
dominam os conhecimentos 
básicos em matemática”, 
afirmou. “Os desafios são 
imensos.”

Os resultados foram ma-
peados por uma plataforma 
de avaliação e desempenho 
disponível não só para a rede 
pública, mas também para a 

rede privada, de forma gra-
tuita. De acordo com Godoy, 
uma avaliação feita pelo MEC 
(Ministério da Educação) nos 
últimos meses está traçando 
um diagnóstico da situação 
da Educação Básica no país.

Conforme disse o ministro, 
ela permite a realização de 
mais de 600 testes avaliativos 
em matemática, ciências e 
proficiência em línguas. A 
partir disso, faz um reagru-
pamento de estudantes de 
acordo com o nível em cada 
uma dessas disciplinas. Até 
agora, cerca de 5 milhões de 
alunos em mais de 2 mil mu-
nicípios foram cadastrados 
no sistema de avaliação. 
Ontem, o MEC anunciou um 
acordo de cooperação com o 
Google. A parceria vai dispo-
nibilizar uma série de ferra-
mentas digitais para auxiliar 

na aprendizagem dos alunos. 
A medida faz parte do Polí-
tica Nacional de Recuperação 
da Aprendizagem, lançada 
por meio de decreto em maio.

“Estamos trazendo tecno-
logias para nossas escolas 
públicas, para os nossos es-
tudantes, professores e ges-
tores escolares”, disse o mi-
nistro. “Soluções que muitas 
vezes só estavam disponíveis 
na rede privada de educação. 
É com muita esperança que 
damos mais um passo. Passo 
este reconhecido internacio-
nalmente, nossas ações estão 
completamente aderentes à 
metodologia que o Banco 
Mundial está disseminando 
para o mundo. Nosso compro-
misso é não deixar nenhuma 
criança para trás e garantir 
uma educação de qualidade 
para todos os brasileiros.”

Além de todas as dificul-
dades causadas pela pan-
demia de COVID-19, a vio-
lência contra o idoso foi uma 
triste situação que se intensi-
ficou nestes últimos anos. 

Segundo dados da Ouvi-
doria Nacional de Direitos Hu-
manos, comparado aos anos 
anteriores ao surto da doença, 
houve um aumento de mais 
de 100% em denúncias de 
violações dos direitos deste 
vulnerável grupo. Em 2018, 
foram registradas 37.490 de-
núncias por meio do Disque 
100. Já em 2021 e 2022, o total 
foi de 88.336 e 80.658, respec-
tivamente.  

Com o objetivo de mobilizar 
a sociedade contra a violência 
praticada contra idosos, foi 
estabelecido em 2006 o “Dia 
Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa 
Idosa”, no dia 15 de junho. 

A data foi uma iniciativa 
promovida pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
e pela Rede Internacional de 
Prevenção à Violência contra 
a Pessoa Idosa. 

De acordo com o Sistema de 
Viva (Vigilância de Violências 
e Acidentes), do Ministério 
da Saúde, na maior parte 
dos casos, os agressores são 
os próprios filhos da vítima 
(29,7%), o que pode ter in-
fluenciado no aumento expo-
nencial de violência durante 
o isolamento, de acordo com 
a professora de Direito da 
Estácio e pós-graduada em 
Demandas Sociais e Políticas 
Públicas de Inclusão Social, 
Claudine Rodembusch.

“A conclusão é de que as 
medidas de isolamento para 
controlar o vírus resultaram 
no aumento da violência 
baseada no gênero, abuso 
e negligência de pessoas 
idosas confinadas com pa-
rentes e cuidadores”, co-
menta a docente. 

Porém, esses números são 
ainda mais altos, conside-
rando que a maioria das 
denúncias são de violência 
física, pois é o tipo mais fácil 
de ser identificado. “Ao con-
trário do que muitas pessoas 
pensam, a violência contra 
idosos não é caracterizada 
apenas por abusos físicos, 
mas psicológicos também. 

Ameaças, abandono, ex-
ploração financeira, não 

cuidar da pessoa idosa como 
se deve também são formas 
de abuso. Tudo o que pode 
comprometer a integridade 
física e/ou emocional do 
idoso deve ser considerado 
violência”, explica Claudine. 

Para fazer valer o direito e 
proteção do idoso, é impres-
cindível que as pessoas pró-
ximas estejam atentas para 
identificar possíveis casos 
de violência. 

“Se a sociedade estiver 
consciente dos sinais de vio-
lência e sabe os meios para 
denúncia pode haver uma 
ação de proteção mais rápida 
em favor deste este idoso”, 
pontua Marizeth Barros, pro-
fessora do Curso de Serviço 
Social da Estácio. 

Segundo a assistente so-
cial, os sinais vão além de 
marcas físicas. Podem in-
dicar um histórico de vio-
lência ou sofrimento mental: 
aspecto de medo ou nervo-
sismo por parte do idoso 
na presença de determinada 
pessoa, falta de apetite cons-
tante, perda de peso, apa-
rência de descuido e falta de 
higiene, frequentes relatos 
de quedas com explicações 
improváveis. 

Outro ponto importante, 
segundo Marizeth, é atentar 
sobre o responsável direto 
pelo cuidado com o idoso, 
seja profissional ou familiar. 

“Algumas das observa-
ções a serem feitas são: se 
ele dificulta ou evita que o 
idoso fique a sós com outras 
pessoas, interrompe as res-
postas dadas pelo idoso, o 
responsabiliza por tudo que 
acontece, até mesmo pelas 
condições de saúde, e ainda 
demonstra insatisfação com 
a tarefa de cuidador”, orienta 
a especialista.  

Denúncias anônimas
As denúncias podem ser 

feitas pelo Disque 100, de 
qualquer local do Brasil, por 
telefone fixo ou celular. A 
ligação é gratuita e recebe 
denúncias sobre qualquer 
tipo de violação de direitos 
humanos. Os casos são ana-
lisados e encaminhados aos 
órgãos de proteção e defesa 
da região da ocorrência. O 
denunciante é mantido em 
sigilo, seja ele o próprio idoso 
violentado ou um terceiro. 

Cláudia Collucci
Folhapress

Ficar em pé sobre uma perna 
só por dez segundos pode in-
dicar o risco de morte em até dez 
anos para pessoas acima de 50 
anos, conforme um estudo publi-
cado na revista médica “British 
Journal of Sports Medicine”, 
nessa terça-feira (21). A análise 
recomenda que o teste de equi-
líbrio seja incluído na rotina de 
exames para idosos.

Ao todo, a pesquisa analisou 
1.702 pessoas, com idades entre 
51 e 75 anos, entre fevereiro de 
2009 e dezembro de 2020. Con-
forme o jornal “Folha de S.Paulo”, 
esses voluntários participam de 
um estudo de coorte (Clinimex 
Exercise), criado em 1994 para 
avaliar associações entre várias 
medidas de aptidão física com 
problemas de saúde e morte. 

Os resultados mostram que 
a incapacidade de ficar em 
uma perna por dez segundos, a 
partir dos 50 anos, está ligada 
a uma chance de 3,8 vezes de 
maior risco absoluto de morte 
(17,5% no grupo que não com-
pletou o teste e 4,6% no que 
completou). Quando ajustados 
para todas as variáveis clí-
nicas, como sexo e índice de 
massa corporal, o risco passa 

para quase duas vezes (1,84).
“É um risco muito maior do 

que ter diagnóstico de doença co-
ronariana, ser obeso, hipertenso 
ou ser dislipidêmico. Então, é 
prioridade que o médico avalie 
também essa capacidade [de 
ficar em uma perna só]”, afirma 
o autor principal da pesquisa, 
o médico Claudio Gil Soares de 
Araújo, diretor de pesquisa e 
educação da Clinimex (Clínica 
de Medicina do Exercício).

Araújo afirma que na sua 
experiência clínica, com mais 
de 4.000 pacientes atendidos, a 
pessoa mais idosa a conseguir 
completar o teste de equilíbrio 
tinha 91 anos. Na outra ponta, 
o mais jovem que não conseguiu 
completar tinha 38 anos.

O estudo é observacional e, 
como tal, não pode estabelecer 
uma relação de causa e efeito. 
Outra limitação é que informa-
ções sobre fatores que podem 
influir no equilíbrio, como his-
tórico recente de quedas, níveis 
de atividade física, dieta, taba-
gismo e uso de medicamentos, 
não foram avaliadas no tra-
balho. Segundo Araújo, uma 
das hipóteses que explicariam 
o maior risco de mortalidade é 
que pessoas com problemas de 
equilíbrio estão mais sujeitas às 
quedas. As fraturas por quedas 
são responsáveis por cerca de 
70% das mortes acidentais em 
pessoas acima de 75 anos.

No Brasil, são mais de 600 
mil fraturas de fêmur por ano, 

sendo 90% delas decorrentes 
das quedas. A OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) insti-
tuiu o dia 24 de junho, próxima 
sexta, como o Dia Mundial de 
Prevenção de Quedas.

Segundo o ortopedista Jorge 
dos Santos Silva, presidente 
da SBO (Sociedade Brasileira 
de Ortopedia), a pandemia de 
COVID-19 em todos os seus 
aspectos contribuiu para uma 
maior fragilização dos idosos, 
em especial aqueles com mais 
de 80 anos. “Idoso frágil tem 
maior probabilidade de cair e 
de se fraturar.”

Ao todo, 1 em cada 5 (20%) 
dos participantes do estudo 
não passou no teste. A inca-
pacidade de fazê-lo aumentou 
com a idade. As proporções 
daqueles incapazes de ficar em 
uma perna por dez segundos 
foram: quase 5% entre 51-55 
anos; 8% entre 56-60 anos; 18% 
entre 61-65 anos; e 37% entre 
66-70 anos.

Mais da metade (54%) das 
pessoas com idades entre 71 
e 75 anos não conseguiu com-
pletar o teste. Em outras pa-
lavras, as pessoas nessa faixa 
etária tinham mais de 11 vezes 
mais chances de falhar no teste 
do que aquelas apenas 20 anos 
mais jovens.

Mariana Moreira
Folhapress

A Prefeitura de Registro (a 
188 km de São Paulo) suspendeu 
por 30 dias um procurador do 
município filmado agredindo 
uma colega com chutes e socos.

Vídeos que circulam nas 
redes sociais mostram a pro-
curadora-geral do município 
Gabriela Samadello Monteiro 
de Barros, 39, sendo espan-
cada pelo também procurador 
Demetrius de Oliveira de Ma-
cedo, 34, na sede da prefeitura, 
onde trabalham, na tarde de 
segunda-feira (20).

A agressão à mulher na ci-
dade do interior de São Paulo 
aconteceu por volta das 16h50, 
na sala da Procuradoria. O 
vídeo da agressão foi comparti-

lhado nas redes sociais na terça 
(21). Uma funcionária filmou 
o momento em que Barros é 
espancada por Macedo. 

Quando a procuradora já es-
tava ferida no chão, outras duas 
mulheres apareceram na sala 
da prefeitura para ajudá-la. As 
cenas mostram que elas tentam 
conter o agressor, enquanto, 
além da violência física, xinga a 
colega de “puta” e “vagabunda”.

A gravação compartilhada 
dura 17 segundos. Nesse in-
tervalo, é possível ver que a 
vítima consegue se levantar, 
ensanguentada, com as mãos 
na cabeça e recebe o apoio de 
uma das funcionárias, mas o 
homem continua perseguindo-a.

Após ser espancada, Barros 
ficou com ferimentos na face e 
no corpo. Em depoimento no 

1º Distrito Policial de Registro 
na noite de segunda, a pro-
curadora disse que a atitude 
de Macedo foi motivada pela 
reação a um procedimento ad-
ministrativo aberto contra ele 
pela procuradora.

Ela contou à polícia que soli-
citou a abertura de um procedi-
mento disciplinar para apurar a 
conduta do colega, que já vinha 
apresentando comportamentos 
inadequados no trabalho.

O documento foi encami-
nhado à Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de Registro 
em 30 de maio, conforme consta 
no depoimento. Barros disse 
também que o colega vinha 
sendo questionado pelo compor-
tamento ríspido.

Uma funcionária, segundo 
cita a procuradora no depoi-

mento, já havia reclamado e dito 
ter sentido “medo” de trabalhar 
no mesmo ambiente que ele.

No documento policial, o 
registro é de lesão corporal. 
Nessa terça-feira (21), foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município de Registro o afas-
tamento do procurador pelo 
período de 30 dias.

O prefeito Nilton Hirota 
(PSDB) gravou um vídeo 
em repúdio ao ocorrido. Ele 
afirma ser totalmente contra 
qualquer tipo de violência 
moral, física e simbólica. 

Em nota, a prefeitura 
reafirmou “o compromisso 
com a prevenção e enfren-
tamento a todas as formas 
de violência, principalmente 
aquelas que vitimizam  
mulheres”. 
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Kamila Alcântara

Após uma terça-feira 
(21) de paralisação dos mo-
toristas do transporte cole-
tivo e muitas negociações, 
incluindo uma determinação 
judicial, o Consórcio Guai-
curus espera que a Prefeitura 
de Campo Grande apresente 
uma solução para que os 
problemas na prestação de 
serviço sejam sanados e os 
usuários não mais prejudi-
cados. A empresa alega esgo-
tamento do limite de gastos, 
problemas com entidades fi-
nanceiras e que hoje a tarifa 
deveria estar em R$ 6,16, mas 
o aumento estaria sendo “se-
gurado” pela Agereg (Agência 
de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados). 

Em entrevista para O Es-
tado, o gerente-executivo do 
Consórcio, Robson Strengari, 
disse que o atual subsídio de 
R$ 800 mil não é suficiente 
para os custos gerados pela 
frota, que atende a todos 
os bairros da Capital e os 
distritos. “É um desencaixe 
de quase R$ 1,7 milhão, isso 
computando o óleo diesel. 
Quando firmamos contratado 
estava custando R$ 4,66 o 
litro, mas hoje já está em R$ 
7,16”, explica Robson.

Ele lembra ainda que, em 
novembro do ano passado, 
ainda na gestão Marquinhos 
Trad (PSD), a empresa soli-
citou o aumento da passagem, 
que chegou a ser aprovado 

pela Agereg, mas foi barrado 
pelo até então prefeito. “Essa 
diferença de 75 centavos já 
seria suficiente agora. A pas-
sagem teria de, no mínimo, 
passar a custar R$ 6,16.”

Com todos os transtornos 
causados pela paralisação 
dos motoristas, motivado pelo 
atraso do adiantamento do 
salário mensal (o vale), uma 
reunião precisou ser reali-
zada no gabinete da prefeita 
Adriane Lopes (Patriota). 
Com representantes das se-
cretarias responsáveis, vere-
adores, empresa e Sindicato 
de Trabalhadores do Trans-
porte, um acordo foi firmado 
no TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho) e cerca de R$ 1,2 
milhão devem ser pagos aos 
trabalhadores até a próxima 
terça-feira (28).

“Saímos da reunião com a 
previsão de uma nova, na pró-
xima sexta-feira (24), onde 
ela [prefeita] vai apresentar 
uma solução. Não sei se será 
uma nova tarifa ou um fundo 
para o transporte. Tomara 
que saia alguma coisa e seja 
sanado de uma vez por todas 
o problema do transporte 
coletivo de Campo Grande”, 
espera o gerente-executivo.

Para o Balanço da Manhã, 
André Borges, advogado do 
Consórcio Guaicurus, pon-
derou ontem (22) algumas 
das principais queixas do 
grupo para a prefeitura. Ele 
ainda destacou que todas as 
empresas que integram o con-

sórcio estão endividadas. 
“Quando foi assinado o 

contrato de concessão foi exi-
gido um investimento muito 
grande e foi prometido um nú-
mero mínimo de passageiros 
pagantes. Ano após ano, o 
número de passageiros pa-
gantes reduziu-se, aliado com 
um número alto de gratui-
dades. Além disso, a situação 
se agravou com o aumento 
de quase 40% no óleo diesel, 
então tudo isso, se somou as 
dificuldades que já estavam 
sendo observadas, e elevou 
ao fato de que hoje todas 
as empresas que integram o 
Consórcio são devedoras do 
sistema bancário e não con-
seguem mais tomar emprés-
timos para nem se quer pagar 
os trabalhadores”, afirmou.

Cabe ressaltar que, caso 
a tarifa de Campo Grande 
passe a custar R$ 6,16, a 
cidade será a Capital com o 
maior valor pago pelo trans-
porte público do país; atu-
almente, a Cidade Morena 
ocupa a 4ª colocação. A lista 
com as maiores tarifas está 
liderada por Brasília com R$ 
5,50, acompanhada por Porto 
Alegre com R$ 4,80, Em se-
guida estão: Florianópolis, 
Boa Vista, Curitiba e Belo Ho-
rizonte com custo de R$ 4,50. 

Atualmente, a categoria de 
trabalhadores do Consórcio 
Guaicurus é formada por mil 
pessoas, sendo 700 moto-
ristas e o restante do setor 
administrativo. Os motoristas 

Suelen Morales

Uma nova obra na Rua 7 
de Setembro, centro de Campo 
Grande, tem causado trans-
tornos para os comerciantes lo-
cais que tiveram redução de 80 
a 90% nas vendas em razão da 
interdição total da rua.  O trecho 
está repleto de recortes, esca-
vações profundas e recortes 
na calçada recém-construída. 
A informação inicial era de que 
seria feito um recapeamento 
na via por meio do projeto Re-
viva Campo Grande, porém foi 
encontrado um vazamento e a 
Águas Guariroba foi acionada 
assumindo a frente das obras. 

Para o professor de geografia 
e comerciante Ronaldo Pangoni, 
49, não existe estudo ou preparo 
para a execução das obras. 
“É um absurdo o que estão 
fazendo aqui na rua, 8h não 
tinha ninguém aqui, chegaram 
só às 9h e se reparar ficam no 
celular. Existe uma desorga-
nização total, despreparo dos 
funcionários que não sabem o 
que estão fazendo e nem onde 
estão esburacando e, ainda, 
um descaso com os resíduos da 
obra que deixados na calçada, 
no meio do caminho. Pegam 
terra de um lado e jogam para 
o outro, um funcionário estava 
perfurando a quase um metro 
já chegando perto da tubulação 
de gás e ainda me falou ‘passa 
gás aqui?’. Ficam no celular, 
chegaram às 9h para trabalhar, 
não tem supervisão, engenheiro 
responsável e estão retalhando 
tudo o que foi feito recente-

Camila Farias

A onça-pintada macho 
Joujou, que foi resgatada no 
Pantanal em meio aos incên-
dios que atingiram o bioma 
em 2020, está devidamente 
recuperada e segundo o IHP 
(Instituto Homem Pantaneiro) 
já está reintegrada à natureza 
e pode seguir sem o colar com 
sinal de GPS que utilizou du-
rante cerca de um ano e cinco 
meses para rastreamento e 
monitoramento.

O animal foi resgatado na 
Serra do Amolar com pneu-
monia causada pela fumaça 
e com queimaduras de se-
gundo grau nas patas. A onça 
foi tratada e reabilitada no 
Cras (Centro de Reabilitação 
de Animais Silvestres), em 
Campo Grande, onde passou 
por tratamento. Como estava 
em condições de voltar à na-
tureza, foi realizada a soltura 
em 23 de janeiro de 2021, em 
uma operação que contou com 
apoio de IHP, Onçafari, Gretap, 
Imasul, ICMBio, CRMV-MS e 
Força Aérea Nacional.

Durante o período de moni-
toramento, Joujou caminhou 

15 km por dia. No entanto, a 
média diária foi de 5 km. Nesse 
período, a onça se alimentou 
principalmente de jacarés e 
capivaras. Atualmente vive e 
viaja na área de 102 km2 da 
Serra do Amolar.

Segundo o IHP (Instituto 
Homem Pantaneiro), que 
acompanha de perto os passos 
da onça, tudo saiu como pre-
visto e o fim do monitoramento 
mostra que o animal se recu-
perou e o período de adap-
tação foi vencido. A estimativa 
é de que o felino tenha, hoje, 
entre 4 e 5 anos.

O coordenador do programa 
Felinos Pantaneiros explicou 
que os dados colhidos mos-
traram que o animal tem os 
hábitos de um felino da idade 
dele e que as áreas ocupadas 
registradas foram as RPPNs 
Acurizal, Penha, Rumo ao 
Oeste e o Parque Nacional 
do Pantanal Mato-Grossense 
(Parna).

“O monitoramento chegou 
ao fim, mas temos certeza de 
que ele não só se recuperou 
como está integrado à na-
tureza”, destacou o coorde-
nador. (Com assessoria)

Mobilidade urbana

Empresa aponta que passagens deveriam custar no mínimo 
R$ 6,16 e esperam que a prefeitura apresente uma solução

“Precisa ser sanado de 
uma vez”, defende gerente 
do Consórcio Guaicurus 

Para muitos 
a paralisação 
foi difícil com 
os aplicativos 
muito caros
Luciene Miranda, 50 anos

Após o dia sem 
transporte coletivo, 
a quarta-feira (22) 
foi de terminais com 
movimentação tranquila 
e retorno à normalidade. 
O TRT determinou que 
a frota voltasse, por 
completo, a rodar e, em 
caso de descumprimento, 
a multa seria de R$ 200 
mil.

De acordo com a 
vendedora ambulante 
Solange Silva, que 
comercializa alimentos 
ao lado do Terminal 
Morenão, na Avenida 
Costa e Silva, os clientes 

chegaram para o dia de 
trabalho já conscientes 
da normalidade. “Ontem 
as vendas foram um 
fracasso, então preferi 
ir embora às 10h e doar 
o que sobrou. Hoje o 
movimento voltou e até 
as vendas foram boas”, 
disse Solange.

Acostumado a pegar 
carros de aplicativo 
em dias de atraso, o 
recepcionista Mateus 
Vieira, de 27 anos, 
ontem precisou pagar 
R$ 30 pelo percurso que 
costuma pagar R$ 15. 
“Ontem eu não podia 

deixar de trabalhar, 
então paguei aplicativo, 
mas o dobro”, lembra.

Já a diarista Luciene 
Miranda, 50 anos, que 
aguardava a chegada 
do ônibus 070, disse que 
conseguiu ir ao trabalho 
porque o patrão a 
buscou. “Eu só não 
passei por dificuldades 
porque meu patrão me 
buscou em casa, já que 
não mora muito longe 
de casa. Só que para 
as minhas amigas e 
conhecidos foi muito 
difícil, pois o aplicativo 
estava um absurdo.”

Retorno à normalidade

têm caga horária de 7h20, mas 
sempre aceitam horas extras 
para complementar a renda 
mensal. Na paralisação, todos 
os condutores de ônibus não 

trabalharam, o que, para a 
empresa, trouxe um prejuízo 
de R$ 500 mil. 

O jornal O Estado tentou 
contato com o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores 
do Transporte Coletivo, De-
métrio Freitas, mas até o fe-
chamento desta reportagem 
ele não retornou os contatos. 

Infraestrutura

Comerciantes reclamam de “quebra-quebra 
interminável” nas obras da 7 de Setembro 

revitalizar 42 ramais, a previsão 
é de que até o sábado esses 
trabalhos sejam finalizados e a 
prefeitura vai passar o próximo 
cronograma. A ideia é que a 
gente passe as ações de revi-
talização dos ramais, para que 
a prefeitura realize posterior-
mente a pavimentação, por isso, 
aproveitamos a intervenção da 
prefeitura com o bloqueio no 
trânsito para que a gente entre 
com as nossas equipes atuando 
na revitalização”, informou a 
assessoria de imprensa.  

É um 
transtorno, mas 
acredito que 
vai servir para 
a melhoria da 
nossa cidade
Diego Breschigliari, empresário

Meio ambiente

Resgatada em incêndio, onça 
Joujou já está reintegrada

Animal já está sem 
o colar de GPS que 
utilizou durante o 
período de adaptação 

Vanessa Morais

Empresa informou 
que revitalização de 
ramais deve terminar no 
próximo sábado

Nilson Figueiredo

mente, como as calçadas”, 
apontou.

Outro comerciante, Douglas 
Batista, 46, nem mesmo abriu 
a vitrina de sua papelaria. “Es-
tamos nessa situação de não 
saber mais quanto tempo vão 
durar essas obras. Tivemos a 
redução nas vendas de 80 a 
90%, como pode ver, não entra 
ninguém na loja. A gente abre 
porque temos responsabilidade 
com nossos clientes. Mas o co-
mércio está fechando as portas, 
aqui na rua vários já encer-
raram as atividades por causa 
da obra”, desabafou.

Com alternativa para a 
queda nas vendas, o empresário 
Diego Breschigliari, 35, tem in-
vestido no canal de atendimento 
pelo WhatsApp. “O cliente tenta 
vir presencialmente 1, 2 vezes 
e então desiste. Mas fazemos 
o atendimento on-line com o 
serviço de entrega também. Fi-
sicamente temos um estacio-
namento próprio, mas que os 
clientes não conseguem usar 
devido as obras. É um trans-
torno, mas acredito que para 
melhoria da cidade”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de 
Campo Grande informou que 
a intervenção entre as Ruas 7 
de Setembro, 13 de Maio e Rui 
Barbosa não se trata do projeto 
Reviva Campo Grande. “Escla-
recemos que, no dia 20 de junho, 
a empreiteira responsável en-
trou no trecho para execução 
de recapeamento, mas foram 
encontrados vários problemas 
com relação aos ramais de água 
e esgoto, que necessitavam de 

manutenção. Sendo assim, a 
concessionária Águas Guari-
roba foi acionada para sanar 
a questão e, desde então, as 
equipes que estão no local são 
da concessionária e não do 
Reviva.

A empreiteira está aguar-
dando a solução dos problemas 
na rede de água e esgoto para 
executar o recapeamento, con-
forme planejado. A Águas Gua-
riroba não informou à Unidade 
Gestora do Programa o prazo de 
levará para resolver a questão”, 
esclareceram.

Por sua vez, a assessoria 
de imprensa da concessionária 
Águas Guariroba explicou que 
atualmente está desenvolvendo 
os serviços de revitalização por 
etapas na 7 de Setembro e a 
previsão é de que os trabalhos 
sejam finalizados no próximo 
sábado (25).

“Finalizamos o trecho entre 
a 13 de Maio e Rui Barbosa 
e partiremos para a próxima 
quadra, o projeto total do cro-
nograma da prefeitura é de 
atuação da Rui Barbosa até a 
Calógeras, inicialmente vamos 

Na manhã de ontem 
(22), os passageiros 
comemoraram o retorno 
do transporte coletivo
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Autenticação de 
documentos parou 
de ser obrigatória

Dois novos prédios 
da PM começam a 
ser construídos

Exército abre 
seleção de estágio 
para serviço militar 

Inscrições do 
PicTec são 
prorrogadas

Fácil General Osório 
passa por reformas 
na segunda-feira

A Receita Federal deixa 
de exigir autenticação 
de documentos para 
comprovar informações. 
Publicado no DOU (Diário 
Oficial da União), a partir 
de agora só vai precisar 
de cópias normais ou 
até digitais que serão 
comparadas com base nos 
dados contidos na Receita 
Federal.

Foram investidos 
mais de R$ 6 milhões, do 
Governo do Estado, para a 
construção de dois prédios 
da PM (Polícia Militar), um 
em Coxim, que deve ficar 
pronto em novembro e está 
com 85% da obra pronta, 
e o outro em Jardim, que 
possui 40% do trabalho 
concluído e que deve ser 
finalizado em junho de 2023.

Em forma de estágio, 
o Comando da 9ª Região 
Militar, responsável pela 
execução do Serviço 
Militar de Mato Grosso 
do Sul, vai abrir um 
processo seletivo para 
serviço militar voluntário 
em várias áreas de 
formação de nível superior, 
para servidores do sexo 
feminino e masculino 
em todo o Estado. As 
inscrições vão começar 
dia 2 de julho pelo site 
www.9rm.eb.mil.br. 

O PicTec (Programa de 
Iniciação Científica) teve 
inscrições prorrogadas até 
4 de julho. As bolsas vão 
ter duração de 12 meses. 
O intuito do programa são 
estudantes e professores 
do Ensino Médio de 
escolas públicas e vai 
conceder até 250 bolsas no 
valor de R$ 400 mensais 
e 50 bolsas de R$ 800 
mensais para professores 
e coordenadores que 
auxiliem nesses projetos.

Atendimentos no Fácil 
General Osório, localizado 
na Rua Santo Ângelo, 51, 
bairro Coronel Antonino, 
serão suspensos pela 
Defensoria Pública. O 
prédio vai passar por 
revitalizações, que vão 
durar dois meses. As 
outras unidades do 
Fácil vão funcionar 
normalmente.

COVID-19

Jiboia é capturada 
em ambiente 
escolar de Bonito

Capturada pela PMA 
(Polícia Militar Ambiental), 
a jiboia estava em uma 
escola por volta das 13h. 
A polícia utilizou uma 
pinça para conseguir 
pegá-la. Ao ser avaliada, 
foi encaminhada a uma 
reserva, longe da cidade. 
A espécie, segundo a PMA, 
não é peçonhenta e se 
alimenta apenas de aves, 
mamíferos e lagartos. 

Suelen Morales

Campo Grande tem regis-
trado um aumento em novos de 
COVID-19. Com isso, as farmá-
cias também registraram um 
aumento de 100% na procura 
pelos autotestes. O problema é 
que esses possíveis casos não 
entram no registro da Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde) 
e além disso a população desco-
nhece qual a maneira e/ou local 
correto para o descarte desse 
material, após o uso.

O jornal O Estado percorreu 
as farmácias Drogasil, Freire 
e o Grupo Mais farmácias da 
Capital, que confirmaram o au-
mento nas vendas do autoteste 
que custa em média R$ 69. 
“Um aumento de 100%”, “Está 
saindo vendas demais”, “Tem 
testes de R$ 54”, foram algumas 
das respostas obtidas no levan-
tamento realizado pela equipe 
de reportagem. 

Contudo, sobre o descarte 
correto do material a equipe de 
O Estado questionou os aten-
dentes e farmacêuticos, que 
em sua maioria não souberam 
informar um local apropriado 
para o descarte desse tipo 
de material. “Boa pergunta, 
também não sei. Aqui não fa-
zemos essa orientação e não 
vem recomendação na emba-
lagem do exame”, relatou um 

funcionário que preferiu não se 
identificar.

O Conselho Regional de Far-
mácia de Mato Grosso do Sul 
analisa a situação como pre-
ocupante e recomenda que a 
população tenha cuidado ao 
descartar os autotestes, já que 
se trata de um material com 
fluidos contaminados, mesmo 
ao dar negativo para COVID-
19. “São as complicações dessa 
liberdade. Por exemplo, quando 
você vende um produto que 
é considerado lixo hospitalar, 
vai colocar aonde? Em casa? O 
certo é fazer inativação desse 
material. Não temos uma orien-
tação técnica, mas podemos 
recomendar que a população 
adote o mesmo critério de des-
carte e manuseio de um mate-
rial contaminado, embale bem, 
isolando o material e jogue no 
lixo do banheiro, que é um 
ambiente mais reservado em 
que não há manuseio do lixo ou 
contato com alimentos, etc.”, 
recomendou o presidente do 
conselho, Flávio Shinzato.

Em nota, a Sesau esclareceu 
que o autoteste não tem como 
objetivo o diagnóstico do novo 
coronavírus, e sim apenas uma 
forma de triagem do paciente, 
seja ele sintomático ou não, 
dessa forma, caso o resultado 
seja positivo, ele deverá buscar 
uma unidade de saúde para 

realização do teste de diagnós-
tico, e este deve ser feito caso 
obtenha um resultado negativo 
mas os sintomas persistirem.

“A forma de descarte desse 
material está descrita na bula 
do teste, contudo é necessário 
reforçar que se trata de um ma-
terial biológico possivelmente 
contaminado, sendo assim 
orienta-se que todos os itens 
do teste devem estar em uma 
embalagem plástica separada, 
para evitar riscos de contami-
nação de terceiros”, pontuou a 
secretaria.

De acordo com o último bo-
letim epidemiológico do Estado, 
os números de novos casos 
apresentaram redução em Mato 
Grosso do Sul, assim como o 
registro de mortes pela doença. 
Mesmo assim as internações 
pela doença seguem em estabi-
lidade. Na última semana foram 
confirmados 3.057 novos casos 
da doença e sete mortes em 
Mato Grosso do Sul.

Dos 3.057 novos casos, o 
município com maior incidência 
é Campo Grande, com 1.325, se-
guido por Três Lagoas com 174, 
Ponta Porã com 161, Dourados 
com 154, Eldorado com 85 e 
Cassilândia com 84.

De 4.672 casos ativos no 
Estado, 68 são pessoas hospi-
talizadas; 43 estão em leitos 
clínicos e 25 em leitos de UTI.

Camila Farias 

Moradores dos birros 
Jardim Aeroporto e Vila Po-
pular se viram desesperados 
ao descobrir que a equipe que 
costumava realizar rondas 
pela região havia sido afas-
tada após uma denúncia no 
Ministério Público, por parte 
de um casal residente na re-
gião. Mas o coronel Marcos 
Paulo, comandante da Po-
lícia Militar, afirmou que a 
população não deve temer 
desamparo por parte do po-
liciamento local.

O caso dos policiais do Ba-
talhão de Choque que foram 
denunciados por um casal de 
moradores da região oeste 
da Capital, que, ao serem 
dados como suspeitos e abor-
dados, acusaram os policiais 
de abuso e agressão. Eles 
afirmaram que os agentes 
agiram de forma violenta na 
presença de crianças que es-
tavam na residência. O casal 
de suspeitos tem passagem 
na polícia por narcotráfico. 

Após o registro do Boletim 
de Ocorrência e da denúncia 
ao Ministério Público, a Pro-
motoria pediu a prisão dos 
policiais, que foi negada pelo 
juiz auditor militar, e a partir 
disso a medida tomada foi 
retirar os agentes das áreas 
de atuação que compreendem 
a casa das vítimas. 

O comandante da PMCG 
(Polícia Militar de Campo 
Grande), coronel Marcos 
Paulo, explicou ao jornal O 
Estado que quando acon-

Barbara F. Bejarano

Chuvas ficaram acima da 
média histórica nos primeiros 
15 dias de junho, em grande 
parte de Mato Grosso do Sul, e 
o mês se destaca por ser leve-
mente mais frio que o normal, 
em razão de intensas massas 
de ar frio

Os dados extraídos da Merge/
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Especiais) mostra que 
as chuvas acumuladas foram 
de 0 a 60 milímetros na região 
centro-oeste e de 60 a 180 na re-
gião sul. Em decorrência dessas 
chuvas, a umidade relativa do ar 
teve resultados positivos, para a 
época do ano. 

A atuação do La Niña não 
impediu que os acumulados de 
chuva se associassem aos sis-
temas meteorológicos e agissem 
em outras escalas de tempo e 
espaço, nomeada de escala si-
nótica, de acordo com o Cemtec 
(Centro de Monitoramento do 
Tempo e do Clima). 

Se destaca, em junho, a pas-
sagem de frentes frias, desloca-
mentos de cavados e transporte 
de umidade, que contribuem 
com a formação de chuvas. 

Conforme os dados do Inmet 
(Instituto Nacional de Meteo-
rologia), as chuvas na Capital 
ficaram em 73 milímetros nos 
primeiros 15 dias de junho, 72,2 
milímetros em Iguatemi e 46,8 
milímetros em Camapuã. Em re-
lação à temperatura, foram re-
gistrados recordes de mínimas  
em Rio Brilhante: alcançou 
1,2°C, e além disso em Iguatemi, 
com 1,5°C, no dia 13 de junho. 

Procura por autoteste 
aumenta 100%, mas 
população desconhece 
sobre o correto descarte

Um estudo conduzido 
pelo Instituto Sabin de 
Vacinas e pela Fiocruz 
Mato Grosso do Sul vai 
avaliar a possibilidade 
de fracionar as doses de 
reforço dos imunizantes 
para a COVID-19. A 
pesquisa deverá mostrar 
se doses menores podem 
oferecer a mesma 
resposta imunológica 
e com reações 
adversas menores. 
Isso possibilitaria 
multiplicar a oferta de 
vacinas, principalmente 
nos países mais 
pobres, e orientar 
novas estratégias de 
imunização. Segundo o 
Instituto Sabin, apenas 
17,4% da população dos 
países de baixa renda 
foi vacinada contra a ao 
passo que nos países com 
alta renda esse índice 
chega a 72%.

Em Campo 
Grande, 1.440 pessoas 
participarão da pesquisa, 
recebendo as vacinas 
Pfizer (dose cheia, metade 
ou um terço), AstraZeneca 

(dose cheia ou meia) e 
CoronaVac (dose cheia), 
sendo acompanhadas por 
seis meses.

“No desenvolvimento 
das vacinas, a dose 
é determinada logo 
nos estágios iniciais, 
equilibrando-se a eficácia 
com os possíveis efeitos 
colaterais, até chegar 
a uma dose eficaz com 
mínimo possível de 
efeitos colaterais”, 
conta Denise Garrett, 
vice-presidente de 
Epidemiologia Aplicada 
do Instituto Sabin de 
Vacinas, que completou 
destacando que o 
momento permite a 
otimização de doses. 
“Com a pandemia, 
houve uma pressão 
muito grande por um 
imunizante que fosse 
eficaz. Estávamos numa 
situação em que não 
poderíamos correr o risco 
de falhar. Mas estamos 
num momento agora em 
que temos a oportunidade 
de otimizar essa dose”, 
finaliza.

Pesquisa estuda fracionar doses

Afastamento policial

Coronel afirma que população não será 
prejudicada e nova equipe será designada

Clima

MS tem recorde 
de chuvas nos 
primeiros dias do 
mês de junho

tece qualquer denúncia é 
instaurado um inquérito 
com o policial militar e que 
esse inquérito está em an-
damento para a apuração 
dos fatos. Ele afirma ainda 
que não haverá nenhuma 
consequência para a po-
pulação. 

“A população não será 
prejudicada, no entanto 
aquela guarnição que 
foi em tese denunciada, 
quando assumir serviço ela 
não será mais designada a 
trabalhar naquela região. 
Mas hoje o Batalhão de 
Choque trabalha com até 
oito viaturas por dia, então 
não vai causar prejuízo 
para a população de bem”, 
finaliza Marcos Paulo. 

A guarnição denunciada 
não assumirá serviço 
naquela região. Não vai 
causar prejuízo para as 
pessoas de bem
Marcos Paulo, comandante PMCG

Policiais foram 
denunciados por 

suposta ação violenta 
contra casal na Capital

Divulgação

Material deve ser 
isolado para evitar a 
contaminação de outras 
pessoas após o uso 

Ni
ls

on
 F
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ue
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CRF-MS pontua que, mesmo sem orientação técnica, recomenda o isolamento dos produtos
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Malha ferroviária

Desenvolvimento

Megaempreendimento tem expectativa de gerar 
mais de 14 mil empregos, entre diretos e indiretos

Receita libera hoje consulta 
a segundo lote de restituição

Nova Ferroeste deve reduzir em até 30% o custo de transporte 

Nova fábrica de celulose 
em MS terá investimento 
de R$ 15 bilhões

Anúncio da 
instalação da nova 
fábrica em MS foi 
feito ontem (22)

M
ar
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s 

M
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uf

Investimento estimado

Capacidade

Início da operação

Empregos

U$$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões)

2.500.000 toneladas ao ano

1° trimestre de 2028

250 diretos e 300 indiretos 
12.000 – no pico da obra
1.800 – produção florestal

Fonte: Arauco

Izabela Cavalcanti

Com investimento de R$ 
15 bilhões (US$ 3 bilhões), o 
município de Inocência vai ga-
nhar uma nova fábrica de celu-
lose, no primeiro trimestre de 
2028. Com isso, Mato Grosso 
do Sul receberá a sua quinta 
planta de celulose.

O anúncio foi feito ontem 
(22) pelo grupo chileno Arauco 
junto ao governador do Estado, 
Reinaldo Azambuja, durante 
evento de lançamento oficial 
do Profloresta (Plano Estadual 
de Florestas Plantadas), da Se-
magro (Secretária de Estado 
da Produção, Meio Ambiente 
Desenvolvimento Econômico 
e Agricultura Familiar).

Serão beneficiadas 14.300 
famílias, com geração de 12 
mil empregos no pico da cons-
trução; 1,8 mil empregos per-
manentes na parte florestal; 
além de 250 empregos diretos 
e 300 indiretos quando entrar 
em operação. A  capacidade é 
de gerar 2.500.000 toneladas 
ao ano. O licenciamento am-
biental será assinado em julho.

Para o governador Reinaldo 
Azambuja este é mais um com-
promisso firmado e cumprido 
com o desenvolvimento econô-
mico do Estado. 

“Vamos receber no Estado 
uma das maiores fábricas 
de celulose do mundo. Será 
uma unidade moderna, que 
vai gerar empregos, oportu-

nidades, renda e desenvolvi-
mento social em uma região 
que também integra a Costa 
Leste Florestal, mas que não 
tinha nenhum empreendi-
mento desse tipo”, destacou.

O CEO da companhia, Ma-
tias Domeyko Cassel, des-
tacou sobre ter escolhido Mato 
Grosso do Sul, especificamente 
em Inocência.

“Estamos muito animados 
com esta possível grande 
ampliação das atividades da 
Arauco em Mato Grosso do 
Sul, uma região muito im-
portante para a indústria, 
com grande potencial para o 
plantio de eucaliptos e exce-
lentes opções logísticas para o 
escoamento da produção, além 
de agregar muitos benefícios 
econômicos e sociais para a 
região, e com uma, produção 
de energia limpa e crédito de 
carbono positivo”, ressaltou.

Já o prefeito de Inocência, 
Toninho da Cofapi, afirmou 
que o empreendimento vai 
levar “o desenvolvimento tão 
sonhado por tantas gerações 
do município”.

Tereza Cristina ressaltou a 
importância do investimento 
para o Estado e para o país. 

“Mato Grosso do Sul mostra 
a seriedade, o profissionalismo 
que esta gestão tem e por isso 
atrai grandes investimentos. 
Não é à toa que é o estado que 
mais cresce em nosso país 
nos últimos anos”, destacou a 

deputada federal.  

Celulose no Estado
Mato Grosso do Sul tem, 

atualmente, três fábricas de 
celulose instaladas e em ope-
ração no município de Três La-
goas: uma da Eldorado Brasil, 
com capacidade de produção 
de 1,8 milhão de toneladas de 
celulose por ano; e duas da 
Suzano, que produzem 3,25 
milhões de toneladas por ano. 

Além disso, a Suzano ini-
ciou a construção de mais uma 
fábrica no Estado, em Ribas do 
Rio Pardo, que será a maior 
planta industrial de celulose 
do mundo, produzindo 2,55 
milhões toneladas/ano.

O setor conta com 480 esta-
belecimentos na cadeia produ-
tiva do setor. São empresas de 
cultivo de floresta, extração de 

madeira, fabricação de papel, 
celulose e derivados.

O crescimento de postos de 
trabalho deve continuar nos 
próximos anos, com os investi-
mentos já em curso no Estado, 
como o da nova fábrica de 
celulose da Suzano, em Ribas 
do Rio Pardo, no valor de R$ 
19 bilhões.

De acordo com o secretário 
Jaime Verruck, da Semagro, 
as novas fábricas de Inocência 
e de  Ribas vão ajudar Mato 
Grosso do Sul, nos próximos 
anos, a ter taxas superiores 
a 5%.

“Esta indústria que está 
sendo instalada em Ribas do 
Rio Pardo [Suzano] e a que 
estamos anunciando hoje, elas 
geram a capacidade para que 
Mato Grosso do Sul mantenha 
seu ritmo de crescimento nos 
próximos 4 a 5 anos a taxas su-
periores a 5%. É um trabalho 

em conjunto com o setor pri-
vado, que acredita no Estado, 
pelo ambiente criado. Nosso 
compromisso agora é fazer a 
capacitação da mão de obra.”

Setor florestal 
O setor florestal de Mato 

Grosso do Sul é responsável 
pela geração de 27,2 mil em-
pregos. Deste total, 14.901 di-
retos e 12.312 indiretos. 

No ano passado, o segmento 
gerou 6.266 empregos a mais 
em relação a 2020.

Arauco 
Celulosa Arauco y Consti-

tución é uma empresa chilena 
do ramo madeireiro, especiali-
zada na fabricação de celulose 
e painéis, atuando no Chile, na 
Argentina e no Brasil. 

A empresa pertence ao 
Grupo AntarChile, fundado 
por Anacleto Angelini, e possui 

cinco fábricas de celulose no 
Chile e uma na Argentina, além 
de quatro fábricas para a fa-
bricação de madeira reconsti-
tuída, sendo duas na Argentina 
e duas no Brasil.

No Brasil, o grupo mantém 
a Arauco do Brasil, com uni-
dades em Piên e em Jagua-
riaíva (850 mil m³/ano), ambas 
no Paraná. No município de 
Araucária, região metropoli-
tana de Curitiba, mantém uma 
planta química industrial (142 
mil toneladas/ano), produzindo 
resinas e outros produtos, para 
comercialização e para abas-
tecer suas unidades industriais 
de painéis no Paraná. Em Mato 
Grosso do Sul, a Arauco já tem 
a empresa florestal Mahal que 
tem mais de 60 mil hectares de 
florestas cultivadas em seis ci-
dades (Aparecida do Taboado, 
Selvíria, Água Clara, Chapadão 
do Sul e Três Lagoas).

Taynara Menezes

A Nova Ferroeste deve pro-
porcionar uma redução de até 
30% no custo de transporte 
em Mato Grosso do Sul. Atu-
almente, o Estado escoa 40% 
da produção pelo porto de Pa-
ranaguá, e com a chegada da 
linha férrea essas mercadorias 
terão um novo meio de trans-
porte, trazendo mais economia 
ao governo, segundo cálculos 
do secretário de Estado de Pro-
dução, Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico e Agri-

cultura Familiar, Jaime Verruck.
“Mato Grosso do Sul hoje 

é um estado que produz 12 
milhões de toneladas de milho 
e cerca de 13 milhões de to-
neladas de soja. Então, que 
a gente conseguir fazer essa 
melhoria em termos de custo 
de modal, acho que esse é um 
ponto fundamental. Nós es-
peramos que agora faça isso 
através da ferrovia, com um 
custo praticamente 30% infe-
rior mais a competitividade e 
também atendendo o mercado 
tanto do Paraná como Santa 

Catarina”, calcula.
Com investimento de quase 

R$ 5 bilhões, serão 333 quilôme-
tros de ferrovia em MS, ligando 
Maracaju ao porto de Para-
naguá (PR), com um ramal em 
Santa Catarina, impactando di-
retamente 67 municípios, sendo 
oito em Mato Grosso do Sul. 

O projeto já é considerado 
o segundo maior corredor de 
grãos e contêineres refrigerados 
do país, o que deve transformar 
o Paraná em um hub logístico da 
América do Sul por atrair parte 
da produção de países vizinhos 

como Argentina e Paraguai.
 Se a ferrovia operasse hoje, 

poderia transportar cerca de 
38 milhões de toneladas de 
mercadorias e apenas 26 mi-
lhões de toneladas seguiriam 
diretamente para o porto de 
Paranaguá.

Conforme o edital, a contra-
prestação mínima, o chamado 
lance inicial, será de R$ 110 mi-
lhões, valor que será revertido 
integralmente para a Estrada 
de Ferro Paraná Oeste S.A., 
administradora do atual trecho 
em operação.

Leilão 
O secretário explicou que, 

a partir da divulgação do do-
cumento, tem-se um prazo até 
dia 15 de julho para receber 
contribuições da sociedade. 
A publicação oficial do pro-
jeto depende da emissão da 
Licença Prévia Ambiental, 
prevista para o segundo se-
mestre, conforme o que per-
mite o pregão na B3 (Bolsa 
de Valores). 

A previsão é de que a con-
corrência para a iniciativa 
privada ocorra ainda no se-

gundo semestre deste ano. O 
acordo é válido por 99 anos. 

O investidor privado que 
arrematar a ferrovia será 
responsável pela construção 
do trecho completo, de 1.567 
quilômetros, incluindo os ra-
mais entre Foz do Iguaçu/
Cascavel, Chapecó/Cascavel 
e Dourados/Maracaju. 

Para atrair mais inves-
tidores ao leilão, a cessão 
onerosa será subdividida 
em cinco contratos, sendo 
quatro de autorização e um 
de adesão.

Wellton Máximo
Agência Brasil 

A partir das 10h, de hoje 
(23), o contribuinte que 
entregou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física acertará as contas 
com o Leão. Nesse ho-
rário, a Receita Federal 
liberará a consulta ao se-
gundo dos cinco lotes de 
restituição de 2022. O lote 
também contempla resti-
tuições residuais de anos 
anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 
6,3 bilhões. Desse total, 
R$ 2.697.759.582,31 serão 

pagos aos contribuintes 
com prioridade legal, sendo 
87.401 idosos acima de 80 
anos de idade; 675.495 entre 
60 e 79 anos; 48.913 contri-
buintes com alguma defici-
ência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 con-
tribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.

O restante do lote será 
destinado a 2.776.808 con-
tribuintes não prioritários 
que entregaram declarações 
de exercícios anteriores até 
19 de março deste ano.

O dinheiro será pago em 
30 de junho. A consulta 
pode ser feita na página da 
Receita Federal da internet. 

Basta o contribuinte clicar 
no campo “Meu Imposto 
de Renda” e, em seguida, 
“Consultar Restituição”. A 
consulta também pode ser 
feita no aplicativo Meu Im-
posto de Renda, disponível 
para os smartphones dos 
sistemas Android e iOS.

A consulta no site per-
mite a verificação de even-
tuais pendências que im-
peçam o pagamento da res-
tituição – como inclusão na 
malha fina. Caso uma ou 
mais inconsistências sejam 
encontradas na declaração, 
basta enviar uma decla-
ração retificadora e esperar 
os próximos lotes.
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AgroBR

Avanço

Melhorias

Índices de confiança e intenção de investimento seguem acima da média

Exportação de fécula de 
mandioca passa de 11,6 
mil toneladas no Estado

Mercado dos Emirados Árabes tem potencial 
para importar produtos do agro brasileiro

Produção industrial cresce 
em 80% das empresas de MS

Para os próximos 
6 meses, 57% das 
empresas esperam 
aumento na demanda 
por seus produtos

Divulgação/Fiems

Mega Sena

0 4  0 9  3 7  4 3  4 4  5 6
(N° 2493)

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 36.500.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos       0 0,00
6 acerto              11                               38.255,74
5 acertos            489                                   1.229,36
4 acertos  9.146                                      9,00
3 acertos         88.313                                     3,00

Número de ganhadores  

03 16 21 25 60 66 71

Timemania
(Concurso nº 1798) (Sorteio realizado 21/06/2022)

JUAZEIRENSE /BATime do 

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.800.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2381)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena      0                     0,00
Quina            17              5.531,57
Quadra          1.141                                                 104,65
Terno             24.282                                                       2,45

Sena       0                     0,00
Quina              29                  3.602,94
Quadra           1.288                              92,71
Terno                22.110                                             2,70

Dupla Sena
(Sorteio realizado 21/06/2022)

04  10  15  18  35  41
07  09  15  17  18  47

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

Lotofácil (N° 2553)

Rateio

LOTERIAS

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

(Concurso nº619) (Sorteio realizado 21/06/2022)

0 2  0 5  1 1  1 3  1 9  2 5  2 7

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        68       1.293,70
5 acertos      1.842            20,00
4 acertos     19.144                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 300.000,00

Mês da Sorte: Setembro

Lotomania (Nº 2329)

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

Lotofácil
(Concurso nº2552)(SORTEIO REALIZADO 21/06/2022)

15 acertos         1 1.177.958,10
14 acertos           247                    1.428,52
13 acertos        10116                     25,00
12 acertos            115271                                      10,00
11 acertos            628659                                         5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

Faixa de premiação

*Textos e números atualizados nesta tabela não são de 
responsabilidade do jornal O Estado.

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

 Fonte: https://loterias.caixa.gov.br/

Nos primeiros cinco 
meses do ano, produtores 
rurais atendidos pelo pro-
grama AgroBR já expor-
taram mais de 11,6 mil 
toneladas de fécula de 
mandioca, chegando a 
quase US$ 7,9 milhões. O 
programa é em parceria 
da CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do 
Brasil) e da Apex Brasil 
com apoio da Famasul.

“Por meio do suporte do 
AgroBR, tanto empresa de 
fécula de mandioca como 
a de semente de pastagem 
fecharam negócios e, por 
isso, são dois setores que 
se destacam, pois, possuem 
uma boa participação na 
pauta exportadora do es-
tado”, explica a consultora 
do AgroBR em Mato Grosso 
do Sul, Nathalia Alves.

Exportações
Entre janeiro e abril 

de 2022, o agronegócio do 
Estado exportou US$ 2,4 
bilhões. De acordo com o 
Ministério da Economia, o 
valor é 25,12% superior em 

comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. 

No ranking dos princi-
pais produtos comerciali-
zados estão a soja em grãos, 
com 41,25% de participação 
na receita; a celulose, com 
18,07%; seguida da carne 
bovina, responsável por 
15,11% do total.

A China é o maior des-
tino das mercadorias co-
mercializadas por Mato 
Grosso do Sul, e aproxima-
damente 50% de tudo que 
é exportado pelo agro é 
destinado ao país. Seguida 
pelos Estados Unidos, com 
5,24% da receita; e pelos 
Países Baixos com 5,25%. 

AgroBR
O foco do programa é 

incluir novos produtos do 
agro (não commodities) na 
pauta exportadora brasi-
leira e, por isso, alguns 
setores foram selecionados 
como prioritários para o 
trabalho, como é o caso de 
pescados, mel e derivados, 
frutas, cafés (especiais), 
lácteos, entre outros.

Silvio Ferreira

A produção industrial 
cresceu ou se manteve es-
tável em 80% das empresas 
de Mato Grosso do Sul, no 
mês de maio. As informações 
fazem parte da Sondagem do 
Radar Industrial da Fiems 
(Federação das Indústrias de 
Mato Grosso do Sul). O resul-
tado foi superior em 4 pontos 
percentuais, se comparado ao 
levantamento anterior.

Para os próximos seis 
meses, a partir de junho, 57% 
das empresas esperam au-
mento na demanda por seus 
produtos;  31,6% das empresas 
acreditam que a demanda fi-
cará estável; e apenas 11,4% 
preveem queda. Há perspec-
tiva de aumento do número 
de funcionários nos próximos 
meses em 34,2% das empresas 
consultadas; de estabilidade 
no número de funcionários em 
60,8% delas; e perspectivas de 
redução do quadro em apenas 
5,1% delas. 

No atual levantamento, 
63,3% das empresas indus-
triais informaram que pre-
tendem realizar investimentos 
nos próximos seis meses.

“Para os próximos seis 
meses, os empresários indus-
triais de Mato Grosso do Sul 
estão otimistas e esperam 
crescimento da demanda por 
seus produtos e aumento das 
contratações. Com essa combi-
nação, os índices de confiança 
e intenção de investimento 
também evoluíram na com-
paração com o último levan-
tamento e seguem acima da 
média histórica obtida para o 
mês”, afirmou o coordenador 
da Unidade de Economia, Es-

tudos e Pesquisas da Fiems, 
Ezequiel Resende.

Em relação à capacidade 
instalada, 71% relataram que 
ficou estável ou cresceu acima 
da média para o mês. A utili-
zação da capacidade de pro-
dução industrial fechou em 
74% no mês de maio. 

Expectativas 
O levantamento apontou 

que 57,0% dos empresários 
estão confiantes e acreditam 
que o desempenho da eco-
nomia brasileira vai melhorar. 
Em relação à economia esta-
dual, esta expectativa ficou em 
53,2%, e em relação à própria 
empresa, o otimismo é maior 
ainda: 68,3% confiam na me-
lhora do desempenho dos seus 
empreendimentos. 

Empresários que acreditam 
que a economia nacional deve 
permanecer estável repre-
sentaram 31,6%. Em relação 
à economia do Estado, esse 
percentual ficou em 35,4% e a 
respeito da própria empresa, 
em 25,3%.

Apenas 10,2% estão pessi-
mistas em relação à economia 
brasileira; outros 10,2% não 
têm boas expectativas em re-
lação à economia estadual, 
índice idêntico (10,2%) em 
relação ao desempenho da 
própria empresa.

Confiança dos empresários industriais
A Sondagem Industrial 

também avaliou o ICEI (Ín-
dice de Confiança do Empre-
sário Industrial), que em junho 
alcançou a marca de 61,5 

pontos, indicando aumento de 
7,3 pontos em relação à média 
histórica do mês.

“Principalmente por conta 
do otimismo projetado para 
os próximos seis meses – es-
pecialmente em relação ao 
desempenho esperado para 
a própria empresa –, o indi-
cador permanece acima da 
linha divisória dos 50 pontos, 
sinalizando que o empresário 
industrial de Mato Grosso do 
Sul segue confiante”, explicou 
Ezequiel Resende.

Para 21,5% dos empresá-
rios consultados, as condições 
da economia brasileira melho-
raram. Em relação à economia 
estadual, o percentual de ava-
liação positiva ficou em 20,3% 
e, no caso da própria empresa, 
foi de 26,6%.

Os Emirados Árabes 
Unidos têm um público di-
versificado, de alto poder 
aquisitivo, com hábitos de 
consumo de diferentes lu-
gares e atentos à qualidade 
de cada produto. 

“Conhecer o perfil geral 
da população do país onde se 
pretende entrar é o primeiro 
grande passo. Entender 
sobre seus hábitos de con-
sumo, suas culturas, seus 
interesses, principais con-
correntes, preços e restrições 

de acesso, pode ajudar neste 
processo”, afirma o respon-
sável pelo escritório da CNA 
em Dubai, Rafael Gratão. 
O Brasil é importante forne-
cedor de alimentos e bebidas 
para os Emirados Árabes 
Unidos, com 38,6% de partici-
pação no mercado. As expor-
tações brasileiras para o país 
se concentram em carnes 
de frango, carne bovina e 
açúcar. O desafio está na 
diversificação de produtos.  

Entre as potencialidades 

aparece o café brasileiro, 
as castanhas, frutas e seus 
derivados, além de outros. 
“Cada segmento setorial re-
quer uma avaliação especí-
fica quanto às condições de 
entrada, público-alvo, dis-
tribuição. De todo modo, em 
geral, existe potencial em 
negócios não apenas para 
os Emirados Árabes Unidos, 
mas para os demais países 
da região”, acrescenta. 

No ano de Copa do Mundo, 
é esperada a atenção vol-

tada não somente para o 
Catar, país sede do Mundial, 
como também aos Emirados 
Árabes Unidos, dada sua pro-
ximidade e relevância.

“Entendo que as empresas 
que procuram introduzir 
ou reforçar a presença de 
suas marcas neste mercado, 
podem aproveitar deste 
momento em campanhas 
promocionais ou ações de 
aproximação com potenciais 
compradores e parceiros”, 
finaliza.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,174 R$ 5,175 +0,4659
Dólar Turismo R$ 5,27 R$ 5,37 +0,1679
Euro R$ 5,447 R$ 5,449 -0,055
Libra Esterlina R$ 6,306 R$ 6,307 -0,7553

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 304,39 
IBOVESPA (SP): 99.522,32 −162,18 (0,16%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  285,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  269,00
Frango Congelado  R$      7,64 
Frango Resfriado  R$      7,64
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      8,40
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  175,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    75,00
*Atualizado: 23/05

Cotações

Poupança 

22/06              0,3575 
23/06              0,3575 
24/06              0,3575 
25/06              0,3575 
26/06              0,3575 
27/06              0,3575 
28/06              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.212,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 7.087,12
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.212,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 56,47 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.212,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria Interministerial MTA/ME Nº12, a qual estabeleceu as faixas 
de salário de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, 
válida a partir de 17 de janeiro de 2022, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.212,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

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

TR diária (%)
Dia
22/06            0,5000
23/06            0,5000
24/06            0,5000
25/06            0,5000
26/06            0,5000
27/06            0,5000
28/06            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 19° 35º

São Paulo                  15º           28º

Brasília 13º 27º

Rio de Janeiro 15º  31º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande  19°   31°
Dourados    18°   31°
Corumbá               20°             32°
Maracaju           18°           32°
Ponta Porã            17°           29°
Três Lagoas      21°       33°
Mundo Novo            19°       32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 23% máx.: 54%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Junho de 2022



    
Campo Grande-MS | Quinta-feira, 23 de junho de 2022

B3ESPORTES
MorumbiMaracanã

Arbitragem

Rivais paulistanos voltam a se enfrentar no Morumbi, agora pela Copa do Brasil
Gazeta Press

Após o Choque-Rei da se-
gunda-feira (20), São Paulo 
e Palmeiras voltam a se en-
frentar nesta quinta-feira (23), 
novamente no Morumbi, às 19h 
(de MS), agora pela ida das 
oitavas de final da Copa do 
Brasil. A vitória por 2 a 1, de 
virada, nos acréscimos, fez o 
Palmeiras empatar com o São 
Paulo no retrospecto geral do 
Choque-Rei. Agora são 113 
triunfos para cada lado, além 
de 110 empates.

Apesar da igualdade no nú-
mero de vitórias, o São Paulo, 
quando triunfou, o fez com pla-
cares mais magros, já que na 
história do Choque-Rei marcou 
437 gols, contra 442 tentos do 

Palmeiras. Caso leve a melhor 
novamente sobre o rival do 
Morumbi, e confirmar seu fa-
voritismo nas oitavas de final 
da Copa do Brasil, o Palestra 
poderá, enfim, superar o São 
Paulo no retrospecto geral.

No Morumbi, entretanto, a 
desvantagem alviverde ainda 
é grande. O São Paulo soma 52 
triunfos, contra apenas 28 do 
Palmeiras, além de 47 empates. 
O Tricolor balançou as redes 
176 vezes, contra 128 do rival.

São Paulo
Em recuperação de cirurgia 

no tornozelo direito, Gabriel 
Sara correu no gramado. Desde 
a semana passada, além do 
tratamento no setor de fisiote-
rapia, o meio-campista tem in-

tercalado idas ao campo com os 
fisioterapeutas para corridas 
leves, sem mudança de direção.

O meia-atacante Nikão, 
em recuperação de dores no 
tornozelo esquerdo, também 
fez uma corrida no gramado 
na manhã de terça-feira (21), 
enquanto os meio-campistas 
Andrés Colorado e Talles Costa 
e o atacante Alisson deram 
sequência ao tratamento de 
suas lesões. O volante Luan e o 
atacante Caio serão operados 
nesta semana.

A diretoria tricolor acertou 
a contratação de Marcos Gui-
lherme, ex-Santos e Interna-
cional. O meia-atacante nego-
ciou rescisão com o Colorado 
e ficou livre após retornar do 
empréstimo ao Peixe.

O jogador de 26 anos poderá 
ser uma opção de velocidade, 
característica em falta no 
elenco de Rogério Ceni prin-
cipalmente após a saída de 
Marquinhos ao Arsenal.

O treinador pede a contra-
tação de um jogador deste perfil 
há meses, mas o São Paulo não 
conseguiu fechar com Soteldo, 
Douglas Costa e Luis Henrique, 
alguns dos nomes tentados no 
início do ano.

O Palmeiras
Autor das duas assistências 

na vitória de segunda-feira, 
contra o São Paulo – já são 11 
na temporada e, ao todo, 50 com 
a camisa alviverde –, o canhoto 
Gustavo Scarpa falou sobre o 
clássico desta noite. 

“A sensação após o apito 
final foi muito boa porque é 
um jogo muito difícil contra 
uma grande equipe, jogando 
fora de casa. Só que é isso, não 
temos muito para comemorar, 
a gente comemorou no campo, 
mas acabou e quinta [hoje] é 
um novo campeonato”, disse 
Scarpa. 

“Temos de entrar com mais 
cuidado, mais atenção do que 
essa última partida porque o 
São Paulo é um time perigoso 
e talentoso. Vamos cientes das 
dificuldades e vamos tentar, 
da mesma forma que foi esse 
jogo, impor nosso ritmo, dar o 
nosso melhor e buscar a classi-
ficação”, concluiu o jogador de 
28 anos. (Com Marcelo Hazan, 
UOL/Folhapress)

UOL/Folhapress

Cruzeiro e Fluminense se 
enfrentam hoje (22), pelo jogo de 
ida das oitavas de final da Copa 
do Brasil, às 18h (de MS) no Ma-
racanã, com os cariocas em van-
tagem na história do confronto. 
Em 83 jogos, a Raposa venceu 
26, ao passo que o Tricolor das 
Laranjeiras saiu vitorioso em 35. 
Em 22 oportunidades, os times 
ficaram no empate. As duas 
equipes não se enfrentam desde 
2019, ano em que o Cruzeiro foi 
rebaixado para a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Cruzeiro 
diante do Flu foi em agosto de 
2018, pela 21ª rodada do Brasi-
leirão daquele ano, no Mineirão. 
O jogo terminou 2 a 1 para a Ra-
posa, com direito a gol contra de 
ambos os lados. Dessa partida 
em diante, foram três empates 
e uma vitória do Fluminense 
nos quatro últimos confrontos 
da equipe, sendo que dois jogos 
foram justamente pela Copa do 
Brasil daquele ano.

O Cruzeiro se deu melhor 
após dois resultados iguais e 
ficou com a vaga às quartas de 
final na decisão por pênaltis, 
com direito a uma defesa de 
Fábio, que hoje é jogador do Tri-
color. Curiosamente, Fernando 
Diniz era o treinador da equipe 
na ocasião.

Flu no mercado
O Fluminense anunciou na 

terça-feira (21) a contratação 
do atacante Alan, 32 anos. O 
jogador é revelado pelas catego-
rias de base do clube e retorna 
ao Tricolor após 12 anos. O 
vínculo foi assinado nas Laran-
jeiras e tem validade até junho 
de 2024. O atacante estava no 
Beijing Guoan, da China, e ficou 
livre no mercado após sete tem-
poradas no futebol chinês. Alan 
fez parte da campanha histórica 
do Fluminense no Brasileirão: 
da fuga do rebaixamento em 
2009 até o título em 2010.

O volante André, 20 anos, re-
novou contrato, que antes tinha 
validade até 2024, até 2025. Cria 
da base, ele se tornou um dos pi-
lares do time. Em 2021, foi eleito 
a revelação do Brasileiro. (Com 
Lohanna Lima, UOL)

A CBF apresentou ontem 
(22) a nova composição da sua 
comissão de arbitragem. Esse 
é mais um passo na reestru-
turação do setor, que tem sido 
alvo de críticas por causa da 
atuação dos árbitros no Bra-
sileiro, apesar da mudança 
recente na presidência, ocu-
pada desde abril por Wilson 
Seneme.

A comissão de arbitragem 
da CBF agora tem a presença 

de ex-árbitros que recente-
mente estiveram em ativi-
dade. 

Assistente que esteve nas 
duas últimas Copas do Mundo, 
Emerson Augusto de Carvalho 
agora é o vice-presidente da 
comissão. Ricardo Marques 
Ribeiro, ex-Fifa e que apitava 
pelo quadro de Minas Gerais, 
é um dos membros.

Uma das funções da co-
missão é montar as escalas 

para os jogos, além de con-
duzir treinamentos e dar o 
retorno técnico para quem 
atua nas partidas. Seneme 
trouxe Péricles Bassols para 
ser gerente técnico do VAR.

 “Todos os nomes foram 
escolhidos por mim”, disse Se-
neme, dizendo que o trabalho 
na Conmebol resultou em me-
lhorias. “Podemos reproduzir 
aqui na CBF e a gente vai 
trabalhar para isso.”

Ednaldo Rodrigues, pre-
sidente da entidade, deu su-
porte público às mudanças 
trazidas por Seneme e pediu 
que os membros da comissão 
cobrem os árbitros para que 
haja melhoria no desempenho 
em campo e na cabine do VAR.

“Façam cobranças aos 
árbitros. Não estamos aqui 
para agir com paternalismo. 
Isso acabou, em qualquer 
segmento. Pelo coleguismo, 

às vezes as pessoas relevam. 
Há críticas que constroem. 
Elogios às vezes dão falsa 
impressão de que está tudo 
bem”, falou o cartola da Con-
federação Brasileira. 

“Acredito que para o su-
cesso para uma arbitragem 
moderna passa por muito tra-
balho, espírito crítico, trans-
parência e credibilidade”, 
afirmou Ednaldo. (Igor Si-
queira, UOL/Folhapress)

Flu leva vantagem 
em confrontos 
com o Cruzeiro

CBF muda comissão e pede mais cobrança aos árbitros

Choque-Rei de hoje 
pode fazer Verdão 

superar o Tricolor em 
retrospecto geralLance da partida 

de segunda-feira, 
entre são-paulinos 
e palmeirenses no 
Morumbi
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O Santos enfrentará o Deportivo Táchira (VEN), pelas 
oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. A 
partida de volta está marcada para o dia 6 de julho, às 20h30 
(de MS). A princípio, o Peixe precisaria atuar em outro estádio 
por causa da exigência de capacidade mínima de 20 mil pes-
soas. O laudo anterior do Corpo de Bombeiros era de 18 mil. 
Um documento atualizado de 20.300 foi enviado e aceito pela 
confederação. Caso contrário, o Santos enfrentaria o Táchira 
na Arena Barueri. A diretoria do Peixe vê o estádio como al-
ternativa fora da Baixada Santista, mas não queria abrir mão 
da Vila Belmiro. A partida de ida será quarta-feira (29), no 
Estádio Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, na Venezuela. (Lucas 
Musetti Perazolli, UOL/Folhapress)

O Bayern de Munique 
anunciou oficialmente ontem 
(22) a contratação de Sadio 
Mané. O senegalês deixou o 
Liverpool para assinar um 
contrato válido até 2025 com 
o time bávaro. O atacante, 
de 30 anos, pertencia ao Li-
verpool desde 2016. “Estou 
muito feliz em finalmente 
estar no Bayern, em Mu-
nique. A gente conversou 
muito e eu senti um grande 
interesse deste grande clube 
desde o começo, então para 
mim não existiu dúvidas. É 
o momento certo para este 
desafio. Eu quero conquistar 
muitas coisas com este clube, 
na Europa também. Quando 

Chegou ao fim a participação do tênis brasileiro no qua-
lifying de simples do Grand Slan de Wimbledon. Na quarta-
-feira (22), Matheus Pucinelli, 227º, e João Menezes foram 
eliminados na segunda rodada. Pucinelli perdeu do húngaro 
Zsombor Piros, 178º colocado, por um duplo 6/4 ao passo que 
Menezes, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), foi superado pelo 
italiano Andrea Vavassori, 255º, por 7/5 6/1. O Brasil terá em 
simples Thiago Monteiro no masculino e Beatriz Haddad Maia 
mais Laura Pigossi no feminino. A chave começa na segunda, 
dia 27 e o sorteio será amanhã (24). (Do Lance!)

Vila Belmiro liberada para Sul-Americana

Mané é anunciado oficialmente no Bayern-ALE 

Pucinelli é eliminado em Wimbledon

6h
Surfe
Circuito Mundial: etapa do Rio 
de Janeiro – SporTV3

6h20
Basquete 3x3                                                       
Copa do Mundo: Sérvia x Brasil 
– SporTV2

Atletismo
Troféu Brasil – NSports

7h
Voleibol
Liga das Nações Masculino: 
Argentina x Eslovênia – SporTV2

9h30
Voleibol
Liga das Nações Masculino: 
Sérvia x Brasil – SporTV2

10h30
Handebol
Mundial Feminino Sub-20: 
Brasil x Noruega – NSports

11h15
Esportes aquáticos  
Mundial: natação (fi nais) – 
SporTV2

13h30
Voleibol
Liga das Nações Masculino: 
Estados Unidos x Irã – SporTV2

15h
Golfe
Travelers Championship 
(primeira rodada) – ESPN3

Atletismo
Troféu Brasil – NSports

Esportes aquáticos
Mundial: polo aquático 
masculino – SporTV2

18h
Futebol
Copa do Brasil: Fluminense x 
Cruzeiro – SporTV e Premiere

19h
Futebol
Copa do Brasil: São Paulo x 
Palmeiras – Prime Vídeo

20h30
Futebol
Brasileiro Série B: Ponte Preta x 
Sampaio Corrêa – Premiere

21h30
Beisebol
MLB: Philadelphia Philies x San 
Diego Padres – ESPN3

23h
Voleibol
Liga das Nações Masculino: 
Alemanha x Holanda – SporTV2

SEXTA-FEIRA
3h
Esportes aquáticos
Mundial: natação 
(preliminares) – SporTV2

Veja na TV Às 20h30, Brasileiro Série B: 
CSA x Grêmio no Premiere

Lucas Uebel | Grêmio FBPA 

Fonte: Esporteemidia.com

Paradesporto

Vôlei de praia

Jogos Olímpicos

Provas nacionais 
de atletismo e 
de natação serão 
no mês que vem

CPB prorroga CPB prorroga 
inscrições para inscrições para 
Meeting em Campo Meeting em Campo 
Grande e CuiabáGrande e Cuiabá

Membros de comitê 
brasileiro durante 
visita à Vila Olímpica, 
na capital francesa

Mato Grosso do Sul 
receberá a primeira 
etapa de Meeting 
nacional paralímpico

Rafael Bello/COB

Do CPB

O CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro prorrogou as inscri-
ções para o Meeting Paralím-
pico de atletismo e natação nas 
cidades de Campo Grande (MS) 
e Cuiabá (MT). As competições, 
que abrem a temporada do 
evento em 2022, vão acontecer 
nos dias 9 e 13 de julho. 

A Capital sul-mato-gros-
sense, no dia 9 de julho, será 
a primeira cidade a receber 
uma etapa do evento neste 
ano. As provas de atletismo 
ocorrerão no Parque Olímpico 
Ayrton Senna, ao passo que as 
de natação serão na Funlec. 
Depois, no dia 13 de julho, o 
Meeting chegará a Cuiabá com 
as disputas de atletismo na 
UFMT (Universidade Federal 
de Mato Grosso) e as de na-
tação na Arena Pantanal. 

Os representantes dos 

clubes interessados em ins-
crever seus atletas nas provas 
das duas modalidades devem 
ler atentamente o regulamento 
geral do Meeting e acessar 
este link – http://cadastro.cpb.
org.br/cadastro-geral-web/ 
– para efetuar o cadastro. 
As inscrições, agora, ficarão 
abertas até sábado (25). 

O Meeting Paralímpico é ide-
alizado e organizado pelo CPB 
(Comitê Paralímpico Brasileiro) 
desde 2021. O evento tem como 
objetivos: coroar o desenvolvi-
mento da prática esportiva nos 
municípios e estados do país, 
contribuir para o aprimora-
mento técnico das modalidades 
em disputa e propiciar oportuni-
dades de competição aos atletas 
de elite e jovens promessas do 
paradesporto do Brasil.

No ano passado, o Meeting 
foi realizado em 16 cidades de 
11 unidades federativas do país. 

Quatro das cinco regiões brasi-
leiras receberam o evento – com 
exceção do Norte. Foram mais 
de 9 mil km percorridos e 2.372 
atletas inscritos.                                                                                                   

Medalhistas na área?
Em Mato Grosso do Sul, a 

expectativa é quanto às par-
ticipações dos medalhistas 
de Tóquio. Sobretudo, Yeltsin 
Jacques, dono de dois ouros 
nas Paralimpíadas, e que re-
side em Campo Grande. Outro 
nome do Estado que brilhou no 
megaevento foi Silvânia Costa. 
A três-lagoense que brilha no 
salto em distância treina e 
mora no interior paulista.

Entre os atletas que parti-
ciparam do Meeting em 2021, 
também foram medalhistas 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio: os velocistas Petrúcio 
Ferreira (ouro nos 100 m da 
classe T47) e Thalita Simplício 

(prata nos 100 m e 200 m da 
classe T11), que estiveram na 
etapa de Natal.

O arremessador Thiago 
Paulino (bronze no arremesso 
de peso da classe F57) dis-
putou a etapa de Sertãozinho-
-SP; ao passo que o nadador 
Talisson Glock (ouro nos 400 
m livre da classe S6) e a hal-
terofilista Mariana D’Andrea 
(ouro na categoria até 73 kg) 
competiram em São Paulo. Já 
Carol Santiago (ouro nos 50 m 
e 100 m livre, além dos 100 m 
peito) nadou em Porto Alegre. 
(Com Luciano Shakihama)

SERVIÇO: Meeting Paralímpico de 
atletismo e natação de Campo 
Grande (MS)
Dia e horário: 9 de julho, a partir 
das 8h.
Locais: Parque Olímpico Ayrton 
Senna (atletismo) e Funlec 
(natação) 

O COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) realizou, na terça-feira 
(21), visitas à Vila Olímpica e 
ao Comitê Organizador Paris 
2024. Assim, o país se tornou 
o primeiro das Américas a 
marcar presença no local que 
receberá os atletas durante os 
Jogos Olímpicos.

A ida às instalações da Vila 
teve como objetivo principal 
ajudar no planejamento da 
operação que será realizada 
pelo COB em Paris 2024 e é 
vista como fundamental para 
a estratégia e a logística que 
serão adotadas durante as 
competições. 

“É uma visita estratégica. 
Somos o primeiro país das 
Américas a visitar o Comitê 
Organizador, entender como 
vai funcionar a Vila, onde estão 
as melhores posições... Todos 
os detalhes são importantes 
na chegada dos atletas à Vila 
e podemos gerar o máximo de 
conforto, para que eles se pre-
ocupem só com a competição”, 
disse Ney Wilson, diretor de 
Esportes de Alto Rendimento 
da entidade. 

“Agora que temos definido 

Do pódio do Campeonato 
Mundial de Vôlei de Praia 
direto para a arena montada 
na Praia da Costa, em Vila 
Velha (ES). Medalhistas de 
bronze na Itália, André e Ge-
orge disputam o Top 8 da sexta 
etapa do Circuito Brasileiro. 
Eles só entram em quadra 
amanhã (24), mas a compe-
tição começou ontem, com a 
disputa do torneio qualifying 
do Aberto. As finais do Aberto 
serão no sábado (25), a partir 

de 15h (de MS), e a decisão 
do Top 8 será no domingo, no 
mesmo horário.

Neste ano, o Circuito Bra-
sileiro adotou novo formato, 
dividido em duas competições 
por etapa. O Aberto reúne 
as duplas entre o 8º e o 13º 
lugar no ranking, além de 
dois convidados e até oito 
parcerias classificadas pelo 
qualifying. O Top 8 é dispu-
tado pelas sete duplas mais 
bem ranqueadas, além de um 

convidado especial: o campeão 
do Aberto anterior, que ganha 
o wild card como bônus pela 
performance – na etapa de 
Vila Velha, as duplas Maria 
Elisa/Fernanda Berti e Felipe 
Alves/Felipe Cavazin ficaram 
com as vagas pelas medalhas 
de ouro conquistadas em Bra-
sília (DF). Já os vencedores de 
cada etapa Top 8 recebem da 
CBV o custeio de passagem, 
hospedagem, transporte e ali-
mentação para uma etapa do 

Circuito Mundial.
“Os resultados em Roma 

mostram a força do vôlei de 
praia brasileiro e a impor-
tância de nossos atletas es-
tarem sempre jogando em alto 
nível. Os torcedores de Vila 
Velha terão a oportunidade de 
ver de perto e aplaudir nossos 
medalhistas mundiais”, diz 
Guilherme Marques, gerente 
de vôlei de praia da CBV, que 
acompanhou em Roma a cam-
panha brasileira. (Da CBV)

Bronze em Mundial disputa etapa do Circuito Brasileiro

COB já planeja logística de olho em Paris 2024

onde vamos ficar durante os 
Jogos, começamos a ver na 
Vila o que vamos ter de ser-
viços, quais são os desloca-
mentos entre os serviços da 
Vila, de onde eles saem para 
as competições e treinos, o 
refeitório, os serviços de es-
porte para os atletas, áreas 
de treinamento, musculação... 
São detalhes que trazemos 
dentro do nosso planejamento 
e começamos a ter um pouco 
mais de visão, para definir 
uma melhor operação nos 

Jogos”, analisou Sebastian 
Pereira, gerent-executivo de 
Alto Rendimento.

A comitiva do COB contou 
ainda com as presenças de 
Joyce Ardies, gerente de 
Jogos e Operações Interna-
cionais, e Daniela Polzin, 
gerente de Infraestrutura 
Esportiva da entidade. Se-
bastian também falou sobre 
a importância de o Brasil 
ser um dos primeiros países 
do mundo a fazer essa visita 
e o quanto isso pode fazer 

diferença durante os Jogos 
Olímpicos Paris 2024. 

O Time Brasil terá uma 
base operacional em Saint-
-Ouen, a cerca de 600 metros 
de distância da Vila Olímpica. 
O acordo com a prefeitura 
local foi firmado há uma se-
mana, dia 16, em evento re-
alizado na cidade francesa, 
que contou com a presença 
do presidente do COB, Paulo 
Wanderley Teixeira, e do pre-
feito de Saint-Ouen, Karim 
Bouamrane. (Do COB)
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FC Bayern

jogava pelo Salzburg eu assistia muitos jogos do Bayern”, 
disse o jogador. Sadio Mané custou 32 milhões de euros aos 
cofres do Bayern, pouco mais de R$ 172 milhões, com cláu-
sulas que podem fazer a transferência chegar aos 41 milhões 
de euros, cerca de R$ 221 milhões. (Gazeta Press)                                                                                         



Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro

Festa da Padroeira do Estado terá duração 
de 10 dias em Campo Grande
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Méri Oliveira

Após dois anos sem ser realizada, 
a Festa da Padroeira de Mato Grosso 
do Sul terá sua 5ª edição a partir de 
amanhã (24), no Santuário de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, e vai 
até o dia 3 de julho, com programação 
religiosa, por meio do novenário, e 
social, por meio dos festejos com 
comidas típicas e atrações musicais. 

Nos dez dias de evento haverá bên-
çãos aos motoristas, motociclistas, e 
ciclistas, nas quais haverá procissão 
logo em seguida pelas ruas da cidade 
e, além disso, a programação não se 
limita ao santuário, já que são reali-
zadas também visitas a instituições, 
hospitais, órgãos públicos e outros, 
na Capital.

Neste ano, além de tudo, também 
celebram-se os 100 anos da Novena 
de Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, criada em 1922, na praia de St. 
Alphonse, em Saint Louis, no Estado 
do Missouri, nos Estados Unidos, pelo 
padre Andrew Brown, un missionário 
redentorista estadunidense. O padre 
Reginaldo Padilha, reitor do santu-
ário estadual, explica que a novena 
foi criada em uma linguagem simples, 
o que possibilitou o alcance de imi-
grantes e seus filhos, que chegavam 
do exterior. Hoje é celebrada em 94 
países ao redor do mundo. Em MS a 
novena chegou a Mato Grosso ainda 
uno, nos anos de 1930. 

“Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro tem esse poder da simplici-
dade, de apresentar Jesus, que é o 
Perpétuo Socorro, ele é quem faz a 
graça acontecer de uma maneira 
muito bela na vida das pessoas, e 
é claro, é o santuário mais visitado 
do Estado, com visitação de entre 25 
a 30 mil pessoas na quarta-feira da 
novena, então é um momento muito 
especial de celebrarmos, rendermos 
graças e para ele fazer também parte 
da história de MS. Recentemente, em 
2009, ele foi tombado pelo Patrimônio 
Histórico, então chegou a hora de 
celebrar”, afirmou o padre Reginaldo.

Carreata
No domingo (3), será realizada 

uma carreata, a partir das 8h, per-
correndo toda a extensão da Avenida 
Afonso Pena, desde o santuário até 
o Santuário da Padroeira da Arqui-
diocese de Campo Grande, na Cate-
dral Metropolitana Nossa Senhora 
da Abadia, onde será dada uma 

bênção aos motoristas e seus carros. 
O encerramento será feito com a 
Procissão Luminosa e a Missa com a 
coroação do Ícone de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro.

Volta dos festejos
A última edição da Festa da Padro-

eira foi realizada em 2019, em seu for-
mato normal. Depois disso, nos anos 
de 2020 e 2021, a comemoração social 
com barracas e shows foi suspensa 
por causa da pandemia de COVID-19, 
e mesmo a celebração religiosa foi 
reduzida, por questão de segurança. 

A estrutura neste ano vai contar 
com barracas, praça de alimentação, 
palco para as apresentações e ba-
nheiros químicos, com início sempre 
às 18h e término às 22h30. 

Sexta-feira (24) 
Será realizada a abertura da V festa da 
Padroeira de Mato Grosso do Sul, às 19h, 
com a Santa Missa, seguida pela Peregrinação 
do Apostolado da Oração e do Coral Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro.

Sábado (25)
9h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Servidores do Altar
15h - Novena para as Crianças | Peregrinação 
da Catequese
19h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Educadores

Domingo (26)
7h - Santa Missa | Peregrinação dos Ciclistas
8h - Procissão Ciclística
10h - Santa Missa | Peregrinação das Famílias 
e das Vocações
16h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Motociclistas
17h - Procissão Motorizada
18h - Santa Missa | Peregrinação das Forças 

Armadas e de Segurança Pública
20h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Profissionais da Saúde

Segunda-feira (27) - Solenidade de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro
6h - Peregrinação dos Trabalhadores e 
Desempregados
9h - Santa Missa | Peregrinação dos Devotos
12h - Santa Missa | Peregrinação do Cerco 
de Jericó
15h - Santa Missa | Peregrinação da 
Associação Redentorista Filhos de Maria
19h - Santa Missa | Peregrinação da Legião 
de Maria, Mil Ave Marias e Terço dos Homens

Terça-feira (28)
9h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Estudantes
19h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Missionários Leigos Redentoristas, Carismas 
Religiosos e Novas

Domingo (3 de julho)

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

7h - Santa Missa | Peregrinação do Corpo de 
Bombeiros Militar
8h - Carreata em direção ao Santuário da 
Padroeira Arquidiocesana e Bênção dos 
Motoristas e Carros
10h - Santa Missa | Peregrinação da Pastoral 
da Acolhida
16h - Santa Missa | Peregrinação dos 
Dizimistas e Músicos
18h - Procissão Luminosa e Santa Missa | 
Encerramento da V Festa da Padroeira de 
Mato Grosso do Sul

Shows 

Sábado (25)
20h30 -  Ricardo e Augusto

Domingo (26)
19h às 20h30 - Willian e Guilherme
20h30 às 22h -  Arguelho

Segunda-feira (27)
20h30 -  Eco do Pantanal

Terça-feira (28)
20h30 - Banda BM2

Quarta-feira (29)
19h às 20h30 - Matheus Martins e Banda
20h30 às 22h - Olavo Neto

Quinta-feira (30)
20h30 - Projeto Hippie

1º de julho (sexta-feira)
20h30 - Herdeiros do Chamamé

2 de julho (sábado)
20h30 - Alma Pantaneira

3 de julho (domingo)
19h às 20h30 - Rubia De Angelis
20h30 às 22h - Sidney Francis
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Fogaça chama 
prato de “show 

de horror”

Cinema

Novela‘MasterChef ’

Reality
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Reprodução

Longa dirigido pela dupla Daniels retrata uma viagem multiversal divertida e emocionante

Janaron é o 
eliminado 
da semana em
‘No Limite’

A música “Cavalo Preto”, 
lançada em 1946 e cele-
brizada pela gravação de 
Sérgio Reis em 1990, teve 
um crescimento de 1.000% 
nas buscas no YouTube e 
de 931% no Spotify desde o 
lançamento do remake de 
“Pantanal”, segundo levan-
tamento do portal G1.

O título da canção também 
vem sendo cada vez mais 
buscado no Google desde o 
início de maio, segundo a 
plataforma que registra as 
pesquisas dos usuários no 
site, o Google Trends.

“Cavalo Preto” é constan-
temente reproduzida na no-

vela, em especial nas cenas 
que mostram as rodas de 
viola do personagem José 
Leôncio, interpretado por 
Marcos Palmeira.

Gravada pela primeira vez 
há 76 anos pela dupla Pal-
meira e Luizinho, “Cavalo 
Preto” foi se popularizar pelo 
Brasil com a primeira versão 
da novela de Benedito Ruy 
Barbosa, exibida pela TV 
Manchete nos anos de 1990.

Tematizando a vida do 
peão e do povo sertanejo, 
a música era cantada pelo 
personagem Tibério, então 
interpretado pelo cantor 
Sérgio Reis. No drama atual, 

veiculado na TV Globo, o 
personagem é vivido pelo 
ator Guito, que também 
é cantor. A canção havia 
sido gravada nos anos de 
1970 pela dupla sertaneja 
Tonico e Tinoco.

Tão tocada na nova no-
vela a ponto de gerar memes 
nas redes sociais, “Cavalo 
Preto” é uma das músicas 
da trilha sonora com maior 
importância no enredo, 
uma vez que remete o pro-
tagonista José Leôncio a 
suas memórias de infância 
com seu pai, Joventino, 
interpretado por Irandhir 
Santos. (Folhapress)

Folhapress

Após a união de todos 
os participantes na Tribo 
Estrela, Janaron foi o eli-
minado na terça (21) em 
“No Limite” (Globo). O par-
ticipante indígena tentou 
retomar a aliança com Ipo-
juca, Charles e Victor, mas 
a estratégia não deu certo.

“Não valeu à pena, valeu 
uma galinha inteira”, disse 
o eliminado para falar 
sobre a sua participação no 
reality. Por causa da força 
que mostrou nas provas, 
ele disse que se considera 
“um grande guerreiro”.

Janaron foi o 15º elimi-
nado do reality, marcado 
pelo fim das tribos Lua e 
Sol para união em um único 
grupo. Foi um episódio com 
acerto de contas e busca 
por novas alianças. Charles 
venceu a primeira Prova da 
Imunidade individual da 
temporada e garantiu mais 
tempo no jogo.

Nesta terça, o diretor 
pedagógico Matheus Pires, 
um dos maiores destaques 
da atual edição de “No 
Limite”, disse em entre-
vista ao F5 que não tem 
saudade de vários dos 
participantes. “Não tenho 
muita vontade de ver nem 
pintado de ouro várias da-
quelas pessoas”, afirmou.

O balanço final da par-
ticipação de Pires no pro-
grama foi positivo. O carioca 
conta que a repercussão 
dos episódios fez com que 
ele melhorasse sua relação 
com a mãe e a irmã, pes-
soas de quem já afirmou ter 
sofrido gordofobia. Agora, 
Pires espera poder pegar 
todas as oportunidades que 
puder, até mesmo o convite 
para “A Fazenda” (Record). 
“Participei do reality mais 
complexo de todos, então 
qualquer outro não seria 
tão difícil.”

O programa “No Limite”, 
inspirado no reality ameri-
cano “Survivor”, estreou 
na Globo em 2000, sob o 
comando de Zeca Camargo, 
colunista da “Folha”, e que 
deixou a Globo em 2020 
– ele trabalha atualmente 
na Band.

As três primeiras tempo-
radas aconteceram entre os 
anos 2000 e 2001, e a quarta 
retornou em 2009, após um 
hiato de oito anos, com pes-
soas tentando sobreviver 
em um local inóspito, com 
poucos recursos. Os vence-
dores foram Elaine de Melo 
(1ª temporada), Léo Rassi 
(2ª temporada), Rodrigo 
Trigueiro (3ª temporada) 
e Luciana Araújo (4ª tem-
porada).

Já no ano passado, o rea-
lity ganhou uma edição espe-
cial apenas com ex-BBBs e 
terminou com a consagração 
de Paula Amorim, que re-
cebeu 66,77% dos votos do 
público, após chegar à se-
mifinal da atração ao lado 
de André, Elana, Jéssica, 
Viegas e Zulu.

O veterinário Mário foi o 
sexto eliminado da nona tem-
porada de “MasterChef Brasil” 
(Band), na noite de terça (21). 
Ao preparar três receitas com 
lula em uma hora, o cozinheiro 
amador foi reprovado pelos 
jurados. Os pratos escolhidos 
para a prova foram lula à fran-
cesa, recheada e à dore.

O chef Henrique Fogaça 
chegou a pedir que ele expe-
rimentasse um dos pratos. O 
veterinário não viu problemas 
no prato, mas ouviu uma res-
posta ríspida. “Esse molho 
está um show de horror”, disse 
o jurado. Fogaça reclamou da 
falta de tempero e afirmou que 
a receita estava “zoada”.

“Fico mal por não conseguir 
dar continuidade a uma coisa 
que é muito importante para 
mim. Na história do jogo, foi 
a primeira vez que eu fui des-
taque negativo”, disse Mário 
após a eliminação. “Hoje não 
consegui entregar o meu me-
lhor. Independente de con-
cordar ou não, preciso sacudir 
a poeira e estudar”, completou.

Carioca viciado em adrena-
lina, o participante eliminado 
gosta de jiu-jítsu, wakeboard, 
rapel, paraquedas e kitesurf. 
O gosto pela gastronomia co-
meçou ainda na infância.

Daniel venceu a prova com 
um prato com lula recheada com 
cogumelos. “Foi uma escolha in-

teligente e você trabalhou bem”, 
disse a chef Helena Rizzo.

Uma caixa de cactos fez 
parte ao desafio inicial do 
episódio. Com a ajuda do chef 
Timóteo Domingos, especia-
lista no ingrediente, os partici-
pantes tiveram uma hora para 
criar pratos.

Um ravioli de cacto, prepa-
rado por Lays, foi o destaque 
do desafio. “Você conseguiu 
exaltar o cacto. Se eu fosse 
em um restaurante, pediria”, 
elogiou Fogaça.

“A gente olha e não sabe 
o que está comendo, porém 
sente o cacto. Tem a planta, as 
sementinhas. Acho que você 
foi ousada e entregou”, elogiou 
Helena Rizzo.

COVID no ‘MasterChef’
Em fase de gravações da 

nova temporada do reality 
culinário “MasterChef”, o chef 
de cozinha Henrique Fogaça, 
48, foi afastado das filmagens 
desta semana. O programa 
grava agora sua primeira tem-
porada de competidores com 
mais de 60 anos.

Fogaça foi afastado por 
contrair o vírus da COVID-19, 
e, segundo a assessoria da 
Band, chefs convidados estão 
participando das gravações 
neste momento. A temporada 
inédita do reality tem previsão 
de lançamento para dezembro 
deste ano.

A diretora Marisa Mestiço 
disse que este é o planeja-
mento no momento, mas não 
está descartada uma mudança 
de ideia mais adiante, próximo 
da data de exibição da final, a 
depender do quadro de con-
taminação da COVID no país.

Michelle Yeoh  e 
Stephanie Hsu estão no 
elenco, além  de  Jamie 
Lee Curtis e Ke Huy Quan

Reprodução
Marcelo Rezende

Chega hoje aos cinemas 
brasileiros o filme “Tudo 
em Todo Lugar ao Mesmo 
Tempo”. Dirigido e roterizado 
pela dupla Dan Kwan e Daniel 
Scheinert, o elenco conta com 
Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, 
Stephanie Hsu, James Hong, 
Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, 
Harry Shum Jr., Jenny Slate, 
Biff Wiff e Anthony Molinari, 
entre outros. 

Na trama, Michelle Yeoh 
interpreta Evelyn Wang, uma 
cansada mulher chinesa-
-americana que luta para se 
manter. As coisas ficam es-
tranhas quando ela descobre 
que é a chave para salvar o 
multiverso, e pode acessar o 
conhecimento e os talentos de 
todos os seus vários “eus” por 
meio dos infinitos universos. 
O filme fez tanto sucesso nos 
Estados Unidos que foi acla-
mado como o “verdadeiro Mul-
tiverso da Loucura”, em alusão 
a “Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, produção 
do Universo Cinematográfico 
Marvel. Críticos brasileiros, 
que já assistiram ao longa 
também teceram elogios ao 
lançamento desta semana. 

Crítica especializada
No site norte-americano 

agregador de críticas Rotten 
Tomatoes, o longa obteve 
95% de aprovação  em 316 
avaliações dos críticos e 89% 
de aprovação da audiência, 
em mais de 2.500 avaliações, 

alcançando a pontuação de 
8,6/10.

Martinho Neto, do site Ci-
nema com Rapadura, classi-
ficou o filme como uma viagem 
multiversal divertida e emo-
cionante. “Essa jornada senti-
mental envolvendo a família de 
Evelyn (em especial a relação 
com a sua filha) pode parecer 
um desperdício de potencial 
perante toda a qualidade vista 
no primeiro ato. Mas a reflexão 
proposta tem poder, sobretudo 
em uma conjuntura da socie-
dade em que o imediatismo e 
a superficialidade dominam 
cada segundo dos nossos dias. 
O filme possui cenas de ação 
primorosas e momentos em 
que é difícil distinguir se foram 
feitos para rir, chorar, gritar, 
ou tudo de uma vez. Mas, em 
meio a tudo isso, a lição da 
protagonista é simplesmente 
aprender a reconhecer o valor 
de cada pequeno momento de 
felicidade, mesmo que sejam 
passageiros, mesmo que nos 
levem a um destino indese-
jado. E ‘Tudo em Todo Lugar 
ao Mesmo Tempo’ nos faz 
passar pela mesma experi-
ência para aceitar que essa 
realidade é o que nos faz 
humanos.”

Caio Coletti, do Omelete, 
elogiou o longa, que consi-
derou um épico. “‘Tudo em 
Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ 
é um épico de ação alucinante 
sobre como as felicidades 
mais simples e passageiras 
são as mais importantes, es-
pecialmente em meio a dor 

inesgotável do mundo. É uma 
história boba, e audaz, e hi-
lária, sobre as verdades mais 
intrínsecas e difíceis do que é 
estar vivo. É um testemunho 
de como somos pequenos e 
idiotas, mas também de como 
os nossos amores são gigantes 
e sublimes. Todas as suas con-
tradições, mas especialmente 
essas, não o fazem intragável 
ou incoerente… só o fazem 
mais rico, mais bonito e mais 
humano. Quando foi que pa-
ramos de querer que nossa 
arte fosse tudo isso?”

Thiago Nolla, do site Cine 
Pop, chamou a trama de sólida 
e ambiciosa. “Cada revira-
volta no intrincado roteiro nos 
deixa mais instigados para 

terminar a obra – e, além da 
sagacidade cômica, temos a 
presença dos classicismos da 
ficção científica e da envol-
vência do drama novelesco, 
impedindo que essa profusão 
estilística descarrilhe ou nos 
deixe à deriva na frustração. 
Pelo contrário, é possível 
elencar nos dedos o número 
de filmes que cheguem à só-
lida e ambiciosa estruturação 
deste aqui, permitindo que ele 
se consagre como um dos me-
lhores das últimas décadas.”

Curiosidades
Antes de dirigir e lançar 

“Tudo em Todo Lugar ao 
Mesmo Tempo” (2022),  a dupla 
de cineastas Daniel Kwan e 

Daniel Scheinert, também co-
nhecidos como Daniels, recusou 
comandar “Loki”, série do Uni-
verso Cinematográfico Marvel 
(MCU) no Disney+. Daniel 
Radcliffe chegou a ser abordado 
pela dupla de diretores para 
participar do filme, mas em 
razão de sua agenda não pôde 
aceitar. Além de  Michelle Yeoh 
(“Podres de Ricos”), Stephanie 
Hsu (“Shang-Chi” e a “Lenda 
dos Dez Anéis”) e Jamie Lee 
Curtis (“Halloween – A Noite 
do Terror”), também participa 
do longa Ke Huy Quan, o eterno 
Dado de “Os Goonies”.

 “Tudo em Todo Lugar ao 
Mesmo Tempo” estreia nos 
cinemas do Brasil hoje e a 
classificação é de 14 anos.

Re
pr

od
uç

ão

“Pantanal” ressuscita 
“Cavalo Preto” e música 
bomba nos streamings

Fogaça chama 
prato de “show 

‘MasterChef ’

‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo 
Tempo’ estreia com elogios da crítica
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Literatura

Emmanuel Marinho 
lança novo livro hoje
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Divulgação

O poeta e dramaturgo 
douradense Emmanuel Ma-
rinho lança, hoje (21), às 
19h, no Sesc Cultura, em 
Campo Grande, o livro “Pe-
quena Ópera”, que aborda a 
travessia dos tempos pandê-
micos, mesmo sem saber qual 
será o desfecho e sem conse-
guir mais enxergar qual foi 
o ponto de partida de forma 
nítida, com narrativa poética 
de uma dura realidade que 
acometeu pessoas do mundo 
todo.  O poeta, que é consi-
derado um dos maiores da 
atualidade no país, afirma 
que está feliz de voltar à 
Capital. “Eu diria que eu 
estou muito feliz de estar em 
Campo Grande, poder mos-
trar uma nova obra para os 
amigos, para meus leitores 
e com o lançamento do livro 
‘Pequena Ópera’.” 

Assim como artistas de 
outras vertentes, também 
Emmanuel se absteve de via-
gens e outras movimentações 
por causa da pandemia. “O 
que é mais interessante é 
que faz muitos anos que não 
vou a Campo Grande, por 
causa do isolamento, e vai ser 
uma oportunidade de poder 
rever os amigos e tantas ou-

tras pessoas que eu quero 
bem, que moram em Campo 
Grande, então estou com o 
coração cheio de alegrias”, 
afirma.  Todo o cenário som-
brio no Brasil e no mundo 
acabaram por tocar o poeta 
de forma profunda e, como 
se não bastassem os funestos 
personagens, chegou outro, 
não menos truculento: o co-
ronavírus. O resto do “fim do 
mundo” todo mundo já sabe.

Com a sensibilidade já co-
nhecida, os olhos da poesia 
de Emmanuel são poderosos, 
de forma que os verbos de 
seus versos removem monta-
nhas, levando o poeta a ver-
balizar aquilo que, a muitos, 
é indizível, ao se consagrar 
como “voz de veludo e dedo 
na ferida”, por derramar 
suas angústias das noites 
insones nos poemas que re-
latam as impressões do dia, 
os sobressaltos da noite, as 
angústias do homem desse 
tempo de então, que é o 
poeta e pode ser toda e qual-
quer pessoa. (MO)

SERVIÇO: “Pequena Ópera” será 
lançado hoje (23), às 19h, no 
Sesc Cultura, na Avenida Afonso 
Pena, 2.270.

Diva Darina veio para o Brasil para fugir da guerra em seu país 

Festival internacional traz 
dançarina ucraniana à Capital

Dança

 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

Sobrou na divisão dos bens
A voz do meu silêncio.
Silêncio que escrevo por extenso.
E, nas palavras que não foram ditas
Ficou um  intransponível abismo.
O teu retrato, em manuscrito,
O meu fazer mais bonito.
No rascunho, esboço o teu sorriso.
No desenho, a dor rabiscada.
Que clamo, se torne bálsamo.
Amar a noite que antecede a perda.
E, amanhã... enfim, amanhã será
Uma nova manhã.

3/6/22

De repente tudo muda,
De repente todos mudam,
De repente tudo ajuda,
De repente todos ajudam.
Algo que sempre se repete,
Traição imaginária,
pessoas usadas como estepe,
Eta raça ordinária.
De repente tudo te chateia,
De repente tudo te odeia,
De repente todos mudam de idéia,
De repente o mundo esperneia.
Rimas que não descrevem,
Que não formam uma verdadeira poesia,
Rimas que só descrevem,
Pessoas viciadas em hipocrisia.

Talvez eu não aceite
essa sua maneira imatura
esse jeito inconsequente
essa forma impertinente
bem diferente de amar.
Talvez eu não entenda
esse seu jeito louco
de demonstrar sentimentos
ou não consiga alcançar
e tenha medo... sei lá...
Talvez porque no fundo
ainda sou a menina
aquela que esteve em seus braços
e se doou por inteira
entregando o seu amor
como um pedido de ajuda
por só querer se encontrar.
Você, meu menino vadio
por ser o único homem
a quem consegui amar
se tornou um mito apenas
no momento em que com medo
se afastou do seu lugar.

Da sacada do sobrado número 35
Lado esquerdo da rua Direita
O poeta vê o nascer da lua cheia
Sobre o telhado da capela de Santana
Com raios prateando as torres gêmeas da Sé
As mesmas que portam os sinos
Que desdenharam da riqueza poética
Plangendo: “pobre Alphonsus, pobre Alphonsus!”
E esses raios tomam todas vistas
Criam sombras quais aves que voam
E dos silêncios que ressoam
Arrancam vozes simbolistas
E eu, meio lua, meio olhos de poeta
Interponho meus versos nos versos dele
Vendo “a paz do céu tristonho
Toda branca de luar”
E na sacada da casa do poeta
O vento luminoso de lua
Acaricia meu rosto risonho
Do carinho dos versos seus!

Minas Gerais-MG

Se estás distante chora o peito em agonia
Na lancinante dor que a ausência mais aflora
E lentamente desce a tarde ao fim do dia
Enquanto o sol descendo ao mar silente chora.
Choram as flores no crepúsculo tristonho,
Minha alegria, entristecida se recolhe
E enquanto o peito chora a mágoa deste sonho
O coração chora a tristeza que o acolhe.
Mas se tu vens surgindo assim em minha aurora
Iluminando como um sol meu novo dia
A eternidade se resume neste “agora”
E do teu beijo vêm cascatas de alegria.
Todas as musas me murmuram sem demora,
E para ti nasce mais uma poesia!

No rasgar da tarde,
ao chegar no colo das letras,
pensei:
não sei escrever com a razão!
Porém, com o desabrochar das horas,
as ideias foram rasgando minhas veias,
e como um parto sem dor,
fluíram,
mansamente,
para quebrar a lógica
das ideias
e parir fetos gráficos,
na calada da noite gélida,
ao som das almas dos poetas,
não mais solitários.

É hora de catar conchas,
Retornar é preciso,
Mas deixo o aviso,
Pra quando voltar,
Estarei bem feliz,
Com aquele colar,
E um brilho no olhar,
De menino aprendiz.
Estarei ao lado da linda pérola,
Colhida no mar,
Azul e profundo,
A mais linda do mundo,
De tom cor de mel,
Sua retina é o espelho,
Que não esconde segredo,
Que reluz em meu céu!

Mato Grosso-MT

Paz, minha paz
quero alegria na vida
me ensina como se faz
pra ter sucesso na lida.
Busco-te minha amiga
em todos os meus caminhos
mesmo que ninguém consiga
ti terei em meu ninho.
Sou órfão de ti, quando me agito
mas sou filho do teu amor
quando solto o meu grito
ti buscando com ardor.
Eterno é o sonho
quando te descobre a paz na alma
mas tudo se torna bisonho
quando se perde a paz e a calma.

Uma Nova manhã Pessoas Viciadas em Hipocrisia

Talvez

Poema a Alphonsus

Aurora

Meu Poema Pensado

Ser Profundo

Paz!
Por: Delasnieve Daspet Por: Bruno Dias

Por: Neli Neto

Por: Andreia Donadon Leal

Por: J.B.Xavier

Por: Neida Wobeto

Por: Fred Henrique Gadonski

Por: Rick Steindorfer

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve DaspetDelasnieve Daspet

Méri Oiveira

Será realizado a partir de 
sexta-feira (24), em Campo 
Grande, o 1º Festival Interna-
cional Arabesk de Danças, pro-
movido pelo Estúdio Fabiana 
Andrade, no Teatro Dom Bosco, 
em Campo Grande, com a pre-
sença de cinco profissionais 
de vários estados do Brasil, 
que serão jurados, e a grande 
atração internacional, a dan-
çarina ucraniana Diva Darina, 
que agora mora em Curitiba. 

Para Fabiana Andrade, 
professora de dança do 
ventre, organizadora e reali-
zadora do festival, a mostra 
pode atrair os descendentes 
de árabes da Capital. “Minhas 
expectativas são as melhores 
possíveis,  já que em Campo 
Grande contamos com  uma 
das maiores colônias árabes 
do Brasil”, afirma. 

Além disso, a dançarina 
acredita que este pode ser, 
também, um expoente para 
os profissionais locais do seg-
mento. “Nada mais justo que a 
cidade receba um grande evento 
como esse, com profissional de 
prestígio. Precisamos mostrar 
a capacidade dos grandes pro-
fissionais que temos na cidade, 
e espero que este evento seja 
um espelho disso, por meio 
das competições e mostras”, 
pontua Fabiana.

Trajetória
As danças e a percussão 

árabe são bastante conhe-
cidas por proporcionar não 
apenas alegria e entreteni-
mento, mas também o aperfei-
çoamento da linguagem cor-
poral, entre outros benefícios 

para a saúde física e mental. 
Graduada em adminis-

tração de empresas, para se 
firmar como profissional da 
dança do ventre, Fabiana es-
tudou por nove anos a mo-
dalidade e, após isso, passou 
a atuar como professora e 
coreógrgrafa já há, também, 
nove anos, além de também en-
sinar derbake, instrumento de 
percussão do Oriente Médio.  

Em 2015 fundou o Grupo 
Tahul, inicialmente dirigido 
apenas ao público feminino 

para as aulas de percussão, 
mas que posteriormente foi 
aberto para outros públicos, 
chegando a ter uma banda for-
mada por homens, mulheres e 
crianças. 

Darina Konstantinova
Conhecida em vários países 

e tendo passado por 38 deles 
por causa da dança do ventre, 
a dançarina ucraniana Diva 
Darina chegou ao Brasil há 
poucos meses, como refugiada 
da Guerra na Ucrânia, conse-

guiu a cidadania brasileira re-
centemente e agora luta para 
trazer o restante da família 
para o Brasil e se adapta 
à realidade brasileira, muito 
embora diga ter encontrado 
“um pedaço da Ucrânia no 
Brasil em Curitiba”, em suas 
redes sociais. 

Na sexta-feira (24), a partir 
das 19h, serão realizadas 18 
mostras e 52 competições, no 
Teatro Dom Bosco, onde Diva 
Darina e mais quatro profis-
sionais serão jurados.  

No sábado (25), das 8h 
às 11h, haverá workshop de 
dança do ventre com Diva Da-
rina. A partir de 12h30, quem 
assume é a dançarina Kahina, 
até as 14h30. Das 14h45 até as 
16h45,  Saphyra toma a frente, 
com workshop de dança ci-
gana. À noite, às 20h, será 
realizado o show de gala com 
apresentação de todos os ju-
rados e também dos competi-
dores da noite anterior.

Domingo (26), pela manhã, 
das 7h50 até as 9h50, o pro-
fessor Anthar Lacerda inicia 
os trabahos, seguido por Linda 
Hathor, das 10h às 12h. Após a 
pausa para o almoço, às 13h15, 
Igor Kischka inicia mais um 
workshop de dança do ventre 
e Diva Darina encerra o dia 
com sua aula das 15h30 até 
as 18h30. 

SERVIÇO: O 1º Festival 
Internacional Arabesk de Danças 
será realizado de sexta a domingo, 
no Teatro Dom Bosco, na Av. Mato 
Grosso, nº 225, Centro. Compra 
de ingresssos e mais informações 
sobre o evento podem ser obtidas 
por meio do número (67) 98122-
7678, com Fabiana Andrade.



O repórter Marcelo Courrege e a 
comentarista Joanna Maranhão estão em 
Budapeste, na Hungria, para a transmissão 
do SporTV 2 das disputas da natação no 
Mundial de Esportes Aquáticos. A partir das 
4h de hoje (23), os brasileiros Bruno Fratus, 
bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e 
Luiz Gustavo Borges, filho do ex-nadador 
Gustavo Borges, entram na piscina para as 
eliminatórias dos 50m livre.

Marcelo Courrege e 
Joanna Maranhão cobrem 
natação do Mundial 
de Esportes Aquáticos
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 22/06

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

O dia inicia com a Lua migrando pra sua Casa da Fortuna 
e despertando a necessidade de ter segurança material, 
arianes. Aí tudo indica que irá agir de forma prática pra 
atrair grana e conseguir uma vida mais confortável. De 
quebra, conta com facilidade pra ganhar a tão desejada 
nota de logo-guará. Oxalá! Em casa, a relação com a 
família fica uma belezura e um parente. 

Alô, alô, Touro! Quintou com a Lua embarcando no seu 
signo e deixando seus sentidos mais apurados. Tudo 
indica que a vontade de aproveitar as coisas boas da 
vida vai ficar forte. O clima promete ser agradável e de 
muito conforto – e se puder curtir essas delícias com 
quem gosta, aí zerou a vida! Os astros enchem o seu 
astral de magia e acendem seu poder de comunicação.

Hoje a Lua migra para o seu inferno astral e pode 
baixar sua bola, geminianas e geminianos. Um clima de 
desânimo talvez domine o seu corpinho, e aí você vai 
precisar de estímulos pra não se acomodar. No trabalho, 
tudo indica que será mais produtivo se puder se afastar 
e fazer suas tarefas longe dos outros. Já nas finanças, a 
vibe é ma-ra-vi-lho-sa!

Câncer, meu consagrado, a Lua entra na sua Casa das 
Esperanças e tudo indica que você irá sonhar com 
segurança material. Há boas chances de atrair conforto 
e as coisas boas da vida, mas precisará correr atrás e se 
esforçar. Nas amizades, tende a esbanjar afeto, ajudar 
e agradar todo mundo. À tarde, você conta com mais 
energia e determinação pra subir na vida.

Alô, alô, Leão! Tudo indica que irá começar o dia com a 
ambição lá em cima. Em busca de reconhecimento e por 
uma vida mais confortável, você tende a focar na carreira. 
Há boas chances de mudar de profissão ou sua situação 
atual, conquistando segurança material. Os planetas 
despejam energias maravilindas na sua tarde e seu signo 
tem tudo pra ficar ainda mais popular. 

Quintou e tudo indica que seu signo estará menos crítico, 
já que deve pensar melhor de si e ficar menos exigente. 
Aleluia! A Lua favorece o aprendizado, o conhecimento 
e os estudos, sobretudo de faculdade. À tarde, os astros 
devem impulsionar os seus sonhos. Mais popular e se 
relacionando bem com todo mundo, poderá contar com 
a ajuda de amizades influentes. 

A Lua migra pra sua Casa das Transformações e traz boas 
chances de sucesso na profissão, sobretudo se lida com 
os negócios ou finanças de outras pessoas. Suas reações 
emocionais devem ficar mais lentas, porém prometem 
ser fortes e duradouras. A dica do céu é resolver logo 
qualquer diferença! À tarde, os planetas destacam o seu 
lado popular, gentil e amável.

Se depender do céu, você deve ter facilidade pra fazer 
contatos pessoais ou profissionais nesta quinta. Afinal, 
seu lado sincero e menos exigente com os outros pode 
ficar mais forte e agradar todo mundo. De quebra, tudo 
indica que não vai querer saber de complicações ou 
dores de cabeça. No trabalho, as coisas tendem a ficar 
uma maravilha e você deve ganhar prestígio.

Sagitarianos, a Lua destaca o seu lado prático, 
honesto e agradável no trabalho logo pela manhã. 
Fugindo de coisas complicadas, tem tudo pra 
encontrar formas eficientes e rápidas de realizar suas 
tarefas. Pra fortalecer o corpo e a saúde, não deixe a 
preguiça te dominar e mexa-se! Os astros prometem 
transformações maravilhosas.

A Lua inicia o rolê no seu paraíso astral hoje e levanta 
a sua bola, cabrinhas. Além de atrair mais conforto, 
tudo indica que ficará menos exigente consigo e com os 
outros, tende a pensar melhor sobre si e pode dar tchau 
para coisas complicadas. É bem possível que alcance 
uma vida boa, só não dá pra se acomodar. Então bora 
arregaçar as mangas e ir atrás do que quer. 

Aquário, meu cristalzinho, tô vendo aqui que há boas 
chances de atrair mais conforto e abundância pra 
você e sua família. Amém que fala, né? Tudo graças 
ao seu lado criativo e prático, que está em alta 
hoje. Tudo indica que as coisas vão correr bem no 
serviço e você deve terminar suas tarefas com calma, 
sobretudo se trabalha da sua casa.

Quintou com promessas de muitas emoções, migos 
e migas de Peixes. Você tende a esbanjar afeto, 
honestidade e praticidade, além de se mostrar pouco 
exigente, o que deve agradar todo mundo. Tudo indica 
que será um ombro amigo para as pessoas, inclusive 
para os colegas de serviço. Nos estudos, seu lado prático 
pode pintar e te ajudar em suas tarefas e trabalhos.

Telinha

Novelas Novelas Novelas Novelas 

A Favorita
Globo 15h30

Pantanal
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

O Cravo e a Rosa
Globo 13h45

Cara e Coragem
Globo 18h30

Além da Ilusão
Globo 17h30

Anita apaga diversas fotos de Clarice com Sa-
muel. Regina manda Ângelo sumir com Samuel 
do Rio. Renan muda a ordem das apresentações, 
e Lou fica insegura. Ângelo avisa a Regina que 
sua mãe, Dagmar, não está bem de saúde. Ela não 
se importa com a notícia. Danilo tenta convencer 
Vini a colocar Leonardo na presidência da SG. 
Joca se desespera ao saber que Nadir pretende ir 
à apresentação de Pat com Lou na companhia de 
dança. A apresentação de Lou e Pat no leilão é um 
sucesso. Jarbas avisa a Ítalo que Paulo e Marcela 
estão empenhados no caso de Clarice. 

Alícia insiste em conversar com Arlete. Arlete 
deixa claro que não vê Romildo há anos. Alícia vê 
uma foto de Damião criança com um cachorro que 
era de Didu. Alícia garante que a conversa entre 
elas não acabou. Iolanda diz que Cida voltou para 
arrumar confusão. Léo jura a Catarina que Cida 
deu em cima dele. Catarina toma satisfações com 
Cida e diz que ela não é mais bem-vinda em sua 
casa. Manu, Sharon e Luma brigam por causa de 
Halley. Dodi conta a Donatela que Zé Bob se en-
contra com Flora. Flora vai à redação e mostra a 
Zé Bob as cartas que Marcelo escreveu para ela. 

Leopoldo despista Francisco e consegue fugir 
com a ajuda de amigos. Letícia confessa a Lorenzo 
que está confusa com seus sentimentos e pede 
um tempo. Danilo Dantas revela a Eugênio que 
nunca teve um caso com Dirce e que ele caiu em 
um golpe de Úrsula. Bento consegue mover suas 
pernas e acredita que conseguirá voltar para o 
Brasil. Cipriano arma um escândalo no cassino e 
retira Emília do local. Matias questiona a ausência 
de Violeta, que viajou com Eugênio. Heloísa sente 
enjoos. Olívia revela a Leônidas que foi adotada. 
Sueli e Joaquim armam contra Rafael.

Petruchio está com pneumonia, e Catarina 
sente-se culpada. Heitor corteja Candoca. Hil-
degard está decidida a descobrir porque Fábio 
não fala. Dalva concorda em dar um prazo para 
Serafim quitar os aluguéis atrasados desde que 
ele siga Celso. Celso e Candoca discutem. Marcela 
pede ajuda a Heitor para desmoralizar Januário. 
Em troca, promete fazer Bianca casar-se com 
ele. Joana se oferece para ajudar Catarina. Ca-
lixto avisa que a situação financeira da fazenda 
é péssima. Catarina resolve cuidar da fazenda. 
Edmundo não consegue entrar na casa de Bianca. 

Haydee diz para Peixoto que Flávio sabe fazer 
as coisas sem deixar nenhuma pista, mas que 
essa nova Haydee vai virar o jogo. Leonardo vai 
até a casa de Flávio e diz que está ansioso para 
saber como Cecília reagiu ao golpe. Gustavo diz 
para Cristóvão que jamais trairia Cecília e que 
essas fotos devem ser montagem e uma armação. 
Cristóvão diz que Gustavo errou ao não comentar 
sobre a modelo que derramou café nele ter ido no 
hotel para pedir desculpa. O advogado diz ainda 
para Gustavo ir para casa, pois ele não vai deixá-
-lo conversar com Cecília, que está muito abalada. 

Juma avisa a Jove que não vai mais se casar 
com ele. Tibério fica apreensivo com o interesse 
de José Lucas por Juma. José Leôncio apoia a 
decisão de Jove de não procurar por Juma. José 
Lucas diz a Trindade que Juma será dele. Tenório 
avisa a Guta que, se José Leôncio não pedir a mão 
da filha em nome de Tadeu, não haverá casa-
mento. Irma pede a Jove para convencer Mariana 
a morar no Pantanal. José Leôncio e Filó deixam 
claro para Tenório que não concordam com o 
namoro de Tadeu com Guta. Irma comenta com 
Mariana sobre as mudanças de Jove. 

Perto de completar 80 anos, Gilberto Gil fala
 da devoção a Santo Antônio no ‘Globo Repórter’

Aniversariante do próximo domingo, dia 
26, quando completa 80 anos, Gilberto Gil é 
o fio condutor do “Globo Repórter” na sexta-
feira (24). O baiano conta que, na casa dele, 
a trezena a Santo Antônio acontece quase o 
mês todo. O programa, que vai ao ar no Dia 
de São João, mostra as tradições nordestinas 
das festas desta época do ano, que estão sendo 
retomadas neste 2022 e, em alguns estados, 
são mais importantes do que o carnaval.

Cleo interpreta 
terapeuta 
em websérie 
e fala sobre 
relacionamentos 
tóxicos

A cantora, atriz e produtora Cleo lançou na quarta-feira 
(22) o segundo episódio de sua websérie no Instagram 
e no TikTok. O texto do projeto desenvolve personagens 
presentes no livro “Todo mundo que amei já me fez chorar”, 
lançado no último dia 12. E traz uma famosa convidada 
a cada episódio para dar vida a uma personagem dos 
contos presentes no livro. No episódio de quarta, intitulado 
“Chefe”, Mirella, personagem vivida pela influenciadora 
digital Alexandra Gurgel, está sobrecarregada no trabalho 
e vivendo um relacionamento tóxico. Ela reclama na terapia 
que a sua semana foi com muita briga e sexo e pouco 
“espaço”. Uma relação em que o parceiro deseja entrar 
na cabeça dela e controlar os seus sentimentos, querendo 
saber o que ela está pensando. Em cinco episódios, de um 
minuto cada, Cleo contracena com as convidadas como 
se estivessem em uma sessão de terapia, em um diálogo 
entre psicóloga e paciente. Os capítulos são um recorte de 
conversa que convida quem está assistindo a ler o livro. No 
primeiro episódio, lançado na última segunda-feira (20), 
a TikToker Fefe foi a convidada. Nos próximos, estarão a 
atriz e cantora Giovana Chaves, a atriz e produtora Samara 
Felippo e a influenciadora e ex-BBB Marcela McGowan.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

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

 RES SPAZIO CLASSI-
QUE    

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

  

 ED CECILIA MEIRELES  
 L511 - Av Mato Grosso, 
1408 – sala/sacada CQ, 
BH, apt/AE, 2Q/AE, coz/
AE, AS, BE, 2 gar, QF, SA, 
SF,  LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

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

 GIOCONDO ORSI - 
SOBRADO ESQUINA 

 L533  – R Alexandre, 607 – 
162,98m²  – Lindo Sobrado 
Em Esquina, Proximo Via 
Park,  Com Sala De Estar, 
Lavabo/Ae, 3 Suites (2 
Com Ae E 1 Com Sacada), 
Cozinha/Ae, Despensa, As, 
Bs, Espaço Gourmet Com 
Churrasqueira, 2 Portoes 
Eletrônicos De Garagem, 2 
Vagas Cobertas E 4 Sem 
Cobertura. LORIDANI MAR-
TINS CRECI 1851 -  3321-
9131 

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

 CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO 

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

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

 NOVA LIMA   
 L588 – R Silvério Faustino, 
1160 - 164,78m² - T360m²  
– sala estar/jantar, apto, 2Q, 
bh, coz(ae pia), as, quintal, 
gar, concertina. Edícula:sa-
la/cozinha,2Q,BH LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

 STO AMARO  
 L040 – R Gomes Freire, 
145 – 111,08m² - sala, 
apt, 2Q, BH, coz, AS, DE 
(qto+bh), gar, 3 estac LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

 GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA) 

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

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

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

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

 SÃO FRANCISCO 
 L031 - R Júlio Dittmar, 437 
C2 – 70,40m² -   sala, coz, 
um quarto, banheiro social, 
área de serviço, quintal, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

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

 GIOCONDO ORSI     
 L254 – R Boqueirão, 377 
– 83,82m² - T398,20m² 
– sala, coz, 2Q, Apto, BH, 
AS, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

 LINDA KITNETE VILA  
PIONEIRA R$ 650,00  

 Alugamos com fi ador ou 
caução. Valdir Villa Nova 
CRECI 2800 WhatsApp. 
99202-6445 

 CENTRO 
 R Pe João Crippa, 1826 
(prox Maracaju) – 77,00m²  
- sala, 2Q, BH, coz, AS. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131   
  

 CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO) 

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

 SALÃO BAIRRO UNI-
VERSITÁRIO FRENTE 

POSTO SAÚDE R$ 
750,00 

 Alugamos com fi ador ou 
caução. Valdir Villa Nova 
CRECI 2800 WhatsApp. 
99202-6445 

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

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

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

 CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA   

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

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

 ED DONA NETA – 
CENTRO 

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

 VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

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

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

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

 SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS 

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

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

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

 VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA 

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

 VENDO CASA COM 
SALÃO 

 Com 800 m², Rua Sertão-
zinho Nº 78 Vila Ipiranga 
. Valor R$ 220 mil. F: 67 
99240-7750 . 

 SANTO AMARO - 2 
CASAS 

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

 VENDO 1 CASA COM 9 
KITNETES DE ALUGUEL 
 Apenas R$ 350 mil .Bom 
investimento . Ótima renda 
mensal. Jd Perdizes. Perto 
do Conj. Rouxinóis. Valdir 
Villa Nova . CRECI 2800 
WhatsApp . 99202-6445 

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

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

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

 VILA ADELINA PROX 
UFMS 

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

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

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

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

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

 OPORTUNIDADE 
ANHANDUI LOTES POR 

APENAS 15 MIL   
 Lotes de 15x45m, Escritu-
rados. IPTU OK.  Valdir Villa 
Nova CRECI 2800 WhatsA-
pp. 99202-6445 

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

 TERRENO JD. FUTURIS-
TA OPORTUNIDADE R$ 

136 MIL QUITADO 
 Todo murado, portão , prox. 
Av. Hiroshima, rua Casa 
Branca, ao lado 435 , asfal-
to, esgoto. Só escriturar. F. 
99807-4892/ Zap. 99128-
3044 

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

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

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

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

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

 S10 ADVANTAGE 2.4 
C.S 

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

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

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

 CORSA SEDAN WIND 
 Corsa Sedan Wind 1.0 - 
Ano/Modelo 00/01 - Cor 
Branca - Combustível Ga-
solina -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. Bandei-
rantes, 2806 - Nova Ban-
deirantes - Campo Grande 
(67) 99230-7171 

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

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

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

 CRONOS 1.3 
 Cronos 1.3 18/19 ,Cor Pre-
ta ,Combustível Flex JT VE-
ÍCULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171  
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STRADA CS FREEDON 
1.3 

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

VENDE- SE STRADA 1.4
Cd 21/21 , 21 km , 2 re-
visões, capota marítima , 
rabicho engate .Valor R$ 
94.500,00 . F: 99985-
6409 .

UNO SPORTING 1.4
UNO SPORTING 1.4 - ANO: 
2014/2014 COR: BRANCA  
JT VEÍCULOS Av. Bandei-
rantes, 2806 - Nova Ban-
deirantes - 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 XLS
EcoSport XLS 1.6 Ano/
Modelo 08/09 , Cor Bege 
Combustível Flex-  JT VE-
ÍCULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171

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

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

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

FIESTA 
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

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

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

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

BORA 2.0 ANO 
2008/2009

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

VOYAGE 1.6 TREND 1.6 
G7 ANO 2016/2017

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

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

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

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

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

GOL 1.0
Gol 1.0 -  ano: 2014/2015 
cor: branca JT VEÍCULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2806 
- Nova Bandeirantes - Cam-
po 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 1.6
GOL 1.6 - ANO: 2019/2020 
COR: BRANCA JT VEÍ-
CULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171

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

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

FOX 1.0 4P
Fox 1.0 4p. - Ano/Modelo 
12/13 - Cor Preta - Com-
bustível Flex - cor preta 
-JT VEÍCULOS  Av. Bandei-
rantes, 2806 - Nova Ban-
deirantes - Campo Grande 
(67) 99230-7171

VOYAGE I TREND 1.0 
G6 ANO 2013/2014

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

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. 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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

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

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

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

GRAN CHEROKEE LIMIT 
3.6

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

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

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

KANGOO FURGÃO ANO 
2009/2010

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

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

HONDA
CBR 650F Ano/Modelo 
19/19 , Cor Vermelha TRA-
DE MOTORS  - AV BAN-
DEIRANTES 2774 , VILA 
BANDEIRANTES  CAMPO 
GRANDE MS   67 99234 - 
8127  

CG 160I
CG 160i Fan - Ano/Modelo 
17/18 - Combustível Flex 
- vermelha - 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 VE-
ÍCULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171 

HONDA
CB  600F Hornet - Ano/Mo-
delo 14/14 - Combustível 
-preta -Gasolina -JT VEÍ-
CULOS  Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171 

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

NISSAN
Kicks SV 1.6 16v . Ano/
Modelo 2019/20 Cor Cin-
za .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: VER-
MELHA JT VEÍCULOS Av. 
Bandeirantes, 2806 - Nova 
Bandeirantes - Campo 
Grande (67) 99230-7171

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

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

COROLLA GLI 1.8 16V
Corolla GLi 1.8 16v - Ano/
Modelo 09/10 - Cor Bege 
- Combustível Flex - JT VE-
ÍCULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171

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

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

HONDA - SEDAN 
City DX 1.5 16v Ano/Mode-
lo 2010/11 Cor Cinza .TRA-
DE MOTORS - AV BAN-
DEIRANTES 2774 , VILA 
BANDEIRANTES CAMPO 
GRANDE MS   67 99234 - 
8127  

CIVIC 
Civic EX 2.0 16v - Ano/
Modelo 20/21 - Combus-
tível Flex - prata - JT VEÍ-
CULOS Av. Bandeirantes, 
2806 - Nova Bandeiran-
tes - Campo Grande (67) 
99230-7171 

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

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

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

 HB20S 1.6 A/T
HB20S 1.6 A/T - ANO: 
2014/2014 COR: BRANCA 
JT VEÍCULOS Av. Bandei-
rantes, 2806 - Nova Ban-
deirantes - 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  

CRETA ACTION 1.6
Creta Action 1.6 Okm-Ano 
2021/2022 -Cinza -Com-
pleta Aut. C.O.M Veiculos-
-Av.Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686

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

FISIOTERAPEUTA AG-
MARA ALBUQUERQUE

Atendimentos Home Care; 
Reabilitação motora para: 
Pós Avc Disfunções neu-
rológicas; Oncológicas; 
Pós Operatórios; E outros 
mais…Telefone para conta-
to: (67) 99218-9011 

MULTIARTE CONTRATA
Arte-finalista para comuni-
cação visual.  Conhecimen-
to de programas gráficos.  
CNH B . Ajuda transporte 
e plano de saúde.  ENVIAR 
CURRÍCULOS MULTIARTE-
CV@GMAIL.COM

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

JÔ FAXINEIRA
Faço diária de limpeza com-
pleta em residências, apar-
tamentos e escritórios, ex-
celentes referências atuais, 
possuo condução própria, 
marque já seu orçamento . 
(67)991922494 c/ Jô

FAXINEIRA DIARISTA
Limpeza residencial e co-
mercial. Limpezas em es-
critórios, empresas peque-
nas, lojas, apartamentos 
e casas. Limpeza pesada 
de cozinha, banheiros, 
vidros e janelas. WhatsA-
pp: (67)99128-0934 Elida  
(Disponível aos Sábados)

DANIEL SASA PISOS & 
REVESTIMENTOS

Trabalhamos com pisos, 
azulejos, porcelanato, 
pastilha, pisos sobre piso, 
rejuntes e revestimentos. 
Orçamento sem compro-
misso Serviço de qualidade 
e credibilidade. Ligação 
e WhatsApp (67) 99232-
6107 
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ADEMIR REFRIGERA-
ÇÃO 

Fazemos manutenção em 
geral e carga de gás em ge-
ladeiras, freezer, exposito-
res e balcão. Manutenção, 
Higienização e trocas de 
peças de máquinas de la-
var. Manutenção e Carga de 
Gás em Ar-Condicionado 
em geral.  (67)98170-1048 
Whats e Ligação

CR PINTURAS& REPIN-
TURAS

Serviços de textura, grafia-
to, granelli, pinturas de por-
tões e ferragens em geral, 
madeiramento, aplicação 
de resina em telhado e 
pinturas de calçadas. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99302-7814 / 98224-5655 
Cleiton

DBS AGRO & EMPRE-
SAS

Você produtor ou empre-
sário do Agro que almeja 
obter maior eficiência eco-
nômica, proteção e conti-
nuidade para o seu negocio 
venha conhecer a DBS Agro 
& Empresas, soluções 
financeiras, tributárias e 
societárias. Entre em con-
tato conosco Contato: (67) 
99955-6371 

FORMIGÃO JARDINA-
GEM

Trabalhamos com paisa-
gismo, manutenção de 
jardim, poda de árvores, 
limpeza de terrenos, temos 
mudas de plantas e terra 
preta. Aceitamos todos os 
cartões. Serviço de quali-
dade e Confiança. Ligação 
e WhatsApp (67) 99239-
3419 Leonardo 

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

J & E REFORMAS EM 
GERAL

Trabalhamos com alvenaria 
, reboco, revestimentos em 
geral, hidráulica, pinturas, 
reformas de piscinas, pla-
ca de gesso 3d, gesso liso 
e molduras de gesso em 
geral. Atendemos Campo 
Grande e Interior Ligação 
e WhatsApp (67) 99219-
5486 Josival 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

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

E.G.E CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com execu-
ção de projetos, ligações de 
redes de esgoto, reformas 
e pedreiro em geral. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99161-1848 Elenilson 

NUNES SERRALHE-
RIA67

Trabalhamos com execu-
ção de projetos metálicos, 
estruturas, coberturas em 
telhas termoacústicas e 
pergolados em balanço. 
Serviço de qualidade e ga-
rantia Ligação e WhatsApp 
(67) 99160-3879 Jonas 

JR AR-CONDICIONADO 
MULTISERVICE

Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
segurança eletrônica, fe-
chadura elétrica, luminá-
rias, trava elétrica, interfo-
ne e elétrica. Atendemos 
residências e comércios. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98183-5048 Jefferson 

SERRALHERIA NO-
GUEIRA

Trabalhamos com fabrica-
ção de portões, cobertura 
metálica, grades, troca de 
cabo de aço e reformas 
em geral. Ficamos na Rua: 
Clark, 243 Taquaral Bosque 
Ligação e WhatsApp (67) 
99102-3596 Astério

TONINHO PINTURAS
Fornecemos serviços de 
pinturas em grafiatos, 
textura, granelle em geral. 
Solicite seu orçamento sem 
compromisso. Serviço de 
qualidade e Credibilidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99197-2544 

FABRICA DE MANILHAS 
MUNDIAL

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

THAYGUISON CONS-
TRUÇÕES & AZULEJIS-

TA PROFISSIONAL
Trabalhamos com servi-
ços de porcelanato, piso, 
revestimentos entre outros 
serviços. Se não for para 
fazer o serviço com quali-
dade e no prazo nem vou 
Ligação e WhatsApp (67) 
99892-6431 

JARDINAGEM SOARES
Trabalhamos com cortes de 
grama, limpeza de terrenos 
leve e pesada, Atendemos 
em toda Campo Grande. 
Serviços com Nota Fiscal. 
Qualidade que cabe em seu 
Bolso. Ligação e WhatsApp 
(67) 99274-5171 Soares

LUCIANO CALHAS
Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
calhas, rufos, pingadeiras 
e condutores. Orçamento 
sem compromisso . Servi-
ço de qualidade e confiança 
Ligação e WhatsApp (67) 
99150-8851

MARCELO CONSTRU-
ÇÕES & REFORMAS

Trabalho com construção, 
reformas em geral, pisos, 
porcelanato, assentamento 
de portões e muito mais. 
Orçamento sem compro-
misso. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99101-4686 

EXCELÊNCIA LAVA 
JATO

Trabalhamos com serviços 
de delivery, higienização 
interna, limpeza de motor 
e vitrificação. Qualidade em 
lavagens. Avenida: Presi-
dente Castelo Branco, 438 
Bairro: Coronel Antonino. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99248-5488/ (67) 97400-
9117 

SFS PRESTADORA DE 
SERVIÇOS

Inove seu ambiente! Pintu-
ras, revestimentos, textura, 
massa corrida. Aceitamos 
cartões de Crédito, Débi-
to, Depósito, Doc e Ted. 
Segunda a sexta 07:00 as 
18:00, sábados 07:00 as 
12:00. Orçamento sem 
compromisso. Contato: 
(67) 99682-2202/ 3056-
1026 

SUPER GARAGE AUTO 
SOCORRO

Serviços em carros e cami-
nhões, troca de óleo, sus-
pensão, revisão periódica 
e corretiva, manutenção de 
motores, câmbio, correção 
de vazamentos de óleo e 
água, freios, injeção ele-
trônica e embreagem etc. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98114-6351 Weslley 

CARPES PEQUENOS 
FRETES

Trabalhamos com peque-
nos fretes, móveis, moto e 
bicicletas. Atendemos 24 
horas por dia, qualquer dia 
e horário da semana, esta-
mos sempre a disposição 
para melhor lhe atender. 
Contato WhatsApp (67) 
99284-0807 Edson Carpes 
(67) 98114-4011 Lesley 
Carpes 

CORUMBÁ ESTÉTICA 
AUTOMOTIVA & LAVA 

JATO
Trabalhamos com polimen-
to cristalizado, espelhado, 
polimento de faróis, lava-
gem detalhada, higieniza-
ção, hidratação de banco 
de couro, lavagem a seco 
de banco, teto e carpete en-
tre outros serviços. Jardim 
Leblon. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99692-4387 

O.M CONSTRUÇÕES & 
FERRAGENS

Atuamos no ramo da Cons-
trução civil e armações 
de ferragens. Executamos 
serviços desde a funda-
ção, projetos, reformas 
entre outros serviços, faça 
seu orçamento. Ligação 
e WhatsApp (67) 99300-
8874 / (67) 98118-9177 

EQUILÍBRIO ESPAÇO
Terapias Complementares e 
Integrativas trazem resulta-
dos incríveis para melhoria 
das condições dos pacien-
tes, em diferentes casos. 
Isso vale desde uma de-
pressão, ansiedade, quadro 
de obesidade ou diabetes. 
(67)99293-7251 Ademir 
Andrade

KAKA CHURRASQUEIRO 
Não mande o seu cunhado 
mala para a churrasqueira, 
kaka e a solução. Atendi-
mento a domicílio. Para 
mais informações entrar 
em contato com Carlos 
kaka  67 99236-2442.

MONTADOR DE MÓVEIS
Trabalhamos com monta-
gem e desmontagem de 
móveis, faço também ins-
talações: Cortinas, Suporte 
para Tv, Painel, Pezinhos 
para guarda-roupas e cô-
modas e pequenos reparos.  
(67)99149-8559 Wisley 
Aranda. Faça seu orçamen-
to sem compromisso.

CALHAS J.C
Problemas com sua ca-
lha? Eu posso te ajudar! 
Trabalhamos com limpeza 
de calhas, vazamento de 
telhados, rufos, pingadeiras 
e fazemos manutenção. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99228-2789 Jefferson/  
(67) 99103-9975 Bianca 

DISK REFORMAS
Trabalhamos com cons-
trução em geral, reformas, 
encanamento, elétrica, 
revestimentos de piso, por-
celanato, pinturas em gra-
des, portões, pinturas em 
telhados, revestimentos em 
grafiato, textura e limpeza 
em caixa d água. Ligação 
e WhatsApp (67) 99281-
3235/ (67) 99931-1214 

SCHULLER REFORMAS 
EM GERAL

Trabalhamos com cons-
trução do básico ao aca-
bamento, pisos, revesti-
mentos, encanamentos e 
reformas em geral. Orça-
mento sem compromisso 
Serviço de responsabili-
dade e qualidade Ligação 
e WhatsApp (67) 99208-
9647 / (67) 99185-8860 

CLEYTON FOTOGRAFIA
Fazemos Casamentos, ani-
versario, formatura, ensaio, 
cultos e congressos. Insta-
gram: Cleyton_fotografia40 
Serviço de qualidade e Cre-
dibilidade .Ligação e What-
sApp (67) 99984-6466

CONSTRUTORA M.K 
CONSTRUÇÕES

Trabalhamos com elétrica, 
hidráulica, pisos, revesti-
mentos e pinturas, entre 
outros. Fazemos o seu 
orçamento sem compro-
misso, atendemos em toda 
Cidade Campo Grande/ 
MS. Ligação e WhatsApp 
(67) 98178-2808 Oziel 

CAÇA VAZAMENTOS
Trabalhamos com troca de 
torneira, sifões, reparo de 
hidro, instalação de chuvei-
ro, limpeza d água, instala-
ção de caixa de hidrômetro, 
bloqueador de ar, conserto 
de infiltrações de parede e 
rede de esgoto. Emitimos 
laudo com foto e CNPJ. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99204-2353 Flávio 

MAX CARVALHO 
PINTURAS

Trabalhamos com peque-
nas e grandes pinturas, 
grafiato, textura, pintura 
lisa entre outros. Faça seu 
orçamento sem compro-
misso, melhores preços 
do mercado, pintores ca-
pacitados e experientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99230-7808 

TF CLIMA REFRIGE-
RAÇÃO

Trabalhamos com pré-ins-
talação, instalação, manu-
tenção, higienização, carga 
de gás e preventiva. Quali-
dade e atendimento espe-
cializado que você Cliente 
procura, garantia e agilida-
de. Venha conferir. Ligação 
e WhatsApp (67) 99288-
7446 Técnico Thiago 

ALVES CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Trabalhamos na área de 
construção civil do básico 
ao acabamento, alvenaria, 
reboco, azulejista, carpin-
taria, hidráulica, alvenaria 
e esgoto entre outros ser-
viços. Ligação e WhatsApp 
(67) 99190-5795 Eduardo 

LEMES & FILHOS 
PRESTADORA DE 

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

PEQUENOS REPAROS
Fornecemos serviços de 
pedreiro, eletricista, enca-
nador, jardineiro e limpeza 
de caixa d água. Serviço 
de qualidade e confian-
ça. Atendo toda Cidade 
de Campo Grande/MS. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99252-8471 Wilson Souza 

AZEVEDO FRETES
Trabalho com fretes em 
toda Cidade de Campo 
Grande/ MS, União da Vi-
toria, Caçador e Quedas 
do Iguaçu. Serviço de qua-
lidade e agilidade. Ligação 
e WhatsApp (67) 99221-
2854 José Aparecido 

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

MRF REFORMAS
Trabalhamos com cons-
trução de piscinas de 
alvenaria, vinil e reformas 
em geral. Serviço de qua-
lidade e garantia. Atende-
mos Campo Grande/ MS . 
Ligação e WhatsApp (67) 
99220-5878 Itamar 

MECÂNICO A DOMI-
CILIO CAMINHÕES & 

CAMINHONETES
Trabalho com trocas de óle-
os, revisão de cubos, sus-
pensão e freios. Para mais 
informações e orçamento 
entre em contato, serviço 
de qualidade e confiança. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98455-0680 Rodrigo 

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

PODOLOGIA - SAÚDE 
DOS PÉS

Cuide de quem te man-
tém em pé todos os dias. 
O melhor tratamento para 
seus pés. Unha Encravada, 
Calosidades, Tratamento 
de fungos com laser e Ou-
tras patologias. WhatsApp: 
(67)99280-6508 Andréia 
Av. dos Estados, 280 - Jd. 
Dos Estados (Studio Netta 
Hair) 

CONSTRUO CASA EM 
SEU TERRENO 

Material financiado pela cai-
xa econômica federal. Peça 
o seu orçamento via What-
sApp: (67)9 8195-1779 

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

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

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

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

ANNE CESTAS & BOLOS
Trabalhamos com produtos 
artesanais, bolos rechea-
dos, caseirinhos, bolo de 
taça, docinhos tradicionais, 
bombons recheados, sal-
gadinhos e cestas café da 
manhã. Personalizamos a 
seu gosto. Entregamos com 
taxa. Ligação e WhatsApp 
(67) 99262-6572 

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Temos cesta café a partir de 
R$ 69,00 , temos buques 
de rosas a partir de R$ 55 
,00 e diversos outros mo-
delos de cestas. Aceitamos 
cartões e parcelamos sua 
compra, dependendo da 
região não cobramos taxa 
de entrega. 3365-3503/ 9 
9947-6896 www.rosase-
presentes.com.br

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITUAL, 
ÓTIMAS PREVISÕES. SIGI-
LO ABSOLUTO. JOGAM - 
SE CARTAS DE TARÔ. CON-
SULTA R$ 30. Rua Antonio 
Maria Coelho 646. Fone: 
9.8116-3003/ 9.8165-
9057/9.8206-6644.
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