
Rota de escoamento O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul terceirizou a manutenção das rodovias BR-158, BR-436 e MS-112 para que a empresa Way 306 coloque pedágios de Selvíria a Cassilândia e de Cassilândia a Três 
Lagoas. Este sistema rodoviário é uma das principais rota de escoamento da produção do agronegócio da porção norte da região Centro-Oeste, servindo como acesso ao modal hidroviário do Mercosul, por meio da hidrovia Tietê-Paraná. Página A6
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Libertadores definirá 
datas das finais 

do Paulista

Embora em alta, 
casos graves de 

dengue estão 
sob controle

ESPORTES

Confraria Sociartista 
abre primeira exposição 

de 2023 na Capital 

ARTES

PP terá que 
decidir entre Alan 

e Marçal, em 2024

Detran-MS inicia 
obras de tapa-

buraco nas pistas 

Arcabouço 
fiscal sairá em 

meados de abril

As eleições municipais 
ainda estão longe, mas já 

começam a mexer nos bas-
tidores. Em Dourados, a 

situação está mais agitada.  
O ex-deputado estadual 

Marçal Filho (PP) informou, 
ao jornal O Estado, que 

colocará seu nome à dispo-
sição da população, para 

concorrer a prefeito. No en-
tanto, o atual prefeito, Alan 
Guedes, do mesmo partido, 
também deverá buscar a re-
eleição. Com isso, a decisão 
será do partido, com possi-
bilidade de Marçal migrar 

de sigla. Página A3

O Detran -MS (Departa-
mento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso do Sul) 
iniciou, na manhã de ontem 
(21), os trabalhos emergen-
ciais para tapar os buracos 
que se formaram na área de 
treinamento de balizas na 
sede do órgão, na Capital. 
Cabe destacar que o jornal 

O Estado tem acompanhado 
o drama vivenciado pelos 
alunos, que reclamam das 

péssimas condições disponi-
bilizadas pelo departamento 

na área de treinamento, 
o que, segundo eles, tem 

impactado no desempenho, 
tanto durante as aulas, 

quanto também nas provas. 
A expectativa é de finalizar 

o reparo ainda nesta se-
mana. Página A6

A Confraria Sociartista (As-
sociação dos Artistas Visuais 

Profissionais de Mato Grosso do 
Sul) existe há sete anos na Ca-

pital, e em 2019 conquistou a tão 
sonhada sede, espaço cultural 

onde são realizados os eventos, 
que ajudam a dar visibilidade as 
artes visuais. Hoje, aproximada-
mente 30 artistas sul-mato-gros-
senses compõem a associação e 
estão espalhados pelo Brasil. Na 
terça (21), começou a primeira 
exposição do ano na Confraria 
Sociartista, denominada  “De 
Fora Para Dentro – A Moldura 

como Princípio do Processo Cria-
tivo”. A exposição procura mos-
trar a criatividade dos artistas a 
partir da moldura e está aberta 
ao público, às terças e quintas-
-feiras, das 14h às 17h e aos sá-

bados, das 8h às 11h. Página C1

Com a definição dos finalistas 
do estadual de 2023, a FPF (Fe-
deração Paulista de Futebol) in-
formou que realizará o Conselho 
Técnico das decisões do torneio 
na próxima semana. A entidade 
vai esperar o sorteio dos grupos 
da Libertadores para definir as 
datas e os horários exatos. A 

cerimônia do torneio continental 
acontece na segunda-feira (27), 
às 20h (de MS), na sede da Con-
mebol, em Luque, no Paraguai. 
A tendência, no entanto, é que 
Palmeiras e Água Santa se en-
frentem nos dia 2 e 9 de abril. 
O primeiro jogo terá mando do 

clube de Diadema. Já a volta será 
na casa do Verdão. O Água Santa 

foi de zebra a sensação e hoje 
finalista do Paulista. O clube não 
está em nenhuma das quatro di-

visões do futebol nacional. Página B1

Após o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 

afirmar que o novo arca-
bouço de regras fiscais 
do governo federal será 
anunciado apenas após 

sua volta de viagem oficial 
à China, o ministro da Fa-
zenda, Fernando Haddad, 

disse ontem (21), que a 
proposta será apresentada 
“por ocasião da remessa” 

do projeto de LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias) de 2024 para o Con-
gresso Nacional. Página A8

Loterias
Resultados na página A8

No projeto, estão previstos investimentos na ordem de R$ 4,3 bilhões

PEDÁGIO: ‘NÃO PODEMOS REPETIR OS 
MESMOS ERROS EM NOVA CONCESSÃO’

Sem concordarem 
com a parcial dupli-

cação da BR-163 e um 
aumento na cobrança 

do pedágio, a audiência 
pública promovida pela 

ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terres-

tres), na Assembleia 
Legislativa de Mato 

Grosso do Sul, na tarde 
de ontem (21), terminou 
sem consenso entre os 

parlamentares. O gover-
nador Eduardo Riedel 
chegou a entregar um 
documento, manifes-
tando o interesse do 
Estado em assumir a 
concessão da BR-163, 
a exemplo do que já 

ocorre em Mato Grosso.
Segundo o gover-

nador, caso a União não 
assuma, o governo do 
Estado quer a transfe-

rência do controle da 
BR-163, considerada 

a principal rota de es-
coamento da produção 

agropecuária local. 
Conhecida também 
como “rodovia da 

morte”, os prefeitos dos 
municípios atravessados 

pela BR-163, na Rota 
Pantanal e Rota Tuiuiú, 

como foi divido pela 
ANTT, exigiram que os 

mesmos erros do pas-
sado não sejam come-
tidos, no novo projeto. 

Por sua vez, o diretor-
-geral da ANTT, Rafael 
Vitale, ressaltou que 

este é um projeto de R$ 
7 bilhões de reais, dos 
quais R$ 4,5 bilhões 

serão de investimentos 
em infraestrutura e 

devem refletir no valor 
do pedágio. Página A6

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Campo 
Grande) confirmou que, em 

Campo Grande, foram notifi-
cados 3.384 casos de dengue, 
do dia 1º de janeiro a 21 de 

março. Destes, apenas um foi 
registrado como caso grave, 

popularmente conhecido 
como dengue hemorrágica, 
evoluindo a óbito. A secre-
taria ainda ressaltou que 

existem diferentes fases da 
doença. Um dos fatores que 
impulsionam a recuperação 
é a hidratação por meio da 
aplicação de soro. Página A5
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A ministra 
Sônia Guajajara 
e o governador Riedel 
conversaram, no sábado, 
sobre demarcação de 
terras, o que demonstra boa 
vontade. Página A3

Na coluna 
da professora 
Sylvia Cesco, confira 
‘O estilo literário 
zimmermanniano’. 
Página C3

Demarcar 
terras

Falando de 
Literatura 

Audiência O governador Eduardo Riedel entregou documento à ANTT, manifestando interesse do Estado em assumir concessão da BR-163, a exemplo do MT

Página A7

Abastecer com 
gasolina compromete 

15% da renda

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   32°
Dourados      21°   33°
Corumbá                  23°             32°
Maracaju          21°         34°
Ponta Porã           20°         31°
Três Lagoas       24°       35°
Mundo Novo             22°        34°

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

Tempo

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8



Será que a infância é importante 
para nossa saúde mental? Mas, o 
que é infância? Na semana em que 

comemora-se o Dia Mundial da Infância, é 
importante fazermos essa reflexão.

A infância é um conceito social, cons-
truído historicamente, ou seja, depende 
do olhar da sociedade. Com o passar 
do tempo, o conceito de infância tem se 
transformado de acordo com o contexto 
sociocultural. Atualmente, entendemos a 
infância como um importante momento 
para o desenvolvimento humano.

Mas, o que é desenvolvimento humano? 
Entendendo o desenvolvimento humano 
como o estudo científico do processo de 
mudança que ocorre ao longo de toda a 
vida do ser humano; envolvendo as dimen-
sões física, cognitiva e psicossocial.

Se hoje consideramos a infância uma 
fase muito importante no desenvolvimento 
humano, podemos afirmar que o desenvol-
vimento começa no momento da concepção. 
Assim, os cuidados durante a gestação são 
determinantes para o processo de desen-
volvimento, já que diversas estruturas 
estão em fase de formação e maturação.  

Para a ciência hoje, o acompanhamento 
durante a gravidez (pré-natal) é funda-
mental para o desenvolvimento do bebê, 
não apenas do ponto de vista biológico, 

mas também em relação aos aspectos psi-
cossociais. A dimensão psicossocial está 
associada às questões psicológicas, emo-
cionais e sociais do ser humano. Exemplo: 
cantar, ler, conversar com o bebê durante 
a gestação ajudam na construção do vín-
culo entre mãe e bebê (memória afetiva 
do bebê).

Atualmente, a neurociência enfatiza a 
importância dos primeiros anos da vida de 
uma criança para seu desenvolvimento. Es-
tudos apontam que a evolução do cérebro 
acontece numa velocidade muito rápida 
neste período. Daí a importância de os 
adultos-referências oferecerem estímulos 
adequados, neste período. Na educação 
infantil, por exemplo, a BNCC (Base Na-
cional Comum Curricular) preconiza a 
importância das brincadeiras e interações 
para a aprendizagem.

O desenvolvimento cerebral depende de 
experiência, e esta depende do contexto 
e dos adultos cuidadores.  Brincar com o 
bebê, permitindo contato visual, auditivo 
e sensorial  nutre as conexões cerebrais.

A primeira infância é fundamental para 
a vida adulta. Ou seja: estímulo, afeto e 
vínculo são alimentos importantes para 
a saúde mental. A primeira infância é o 
período em que o cérebro mais precisa 
de estímulos, 90% das conexões cerebrais 

são construídas até os 6 anos, pois, con-
forme o cérebro amadurece, as crianças 
regulam melhor suas emoções. Na pri-
meira infância, crianças que passam por 
experiências altamente estressantes e que 
não possuem alguém que cuide delas com 
atenção e carinho podem ter sua regulação 
e expressão emocional prejudicadas.

Para fortalecer a saúde mental/emo-
cional das crianças, sugiro que os adultos 
responsáveis conversem com as crianças 
sobre seus sentimentos, ajudando-as no 
processo de autoconhecimento e abusem 
dos elogios aos filhos (sincero, verda-
deiro) – fator muito importante para 
fortalecimento da autoestima. Além, é 
claro, de oportunizar espaço de interação 
com outras crianças. Afinal, somos seres 
relacionais.

Outra dica que posso dar aos pais: 
usem a caderneta de saúde da criança 
(Ministério da Saúde). Nas primeiras 
páginas, os pais encontrarão orientações 
valiosas para o desenvolvimento em vários 
aspectos. Entre estes, o afetivo.

Bom, para que as crianças se desen-
volvam elas precisam de amor e estímulo, 
ou seja,  de um ambiente harmonioso para 
que possam correr, brincar e se expressar. 
Tudo que contribui para o cérebro se de-
senvolver de forma saudável.
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

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

Saúde mental na infância

Se for Uber, é bom ler

Maisa Colombo Lima

Rosildo Barcellos

Desde 2001, todo motorista profis-
sional deve trazer, no campo de 
observações da respectiva CNH 

(Carteira Nacional de Habilitação), a 
inscrição EAR (exerce atividade remune-
rada), conforme determina o CTB (Código 
de Trânsito Brasileiro).

Essa informação também deve constar 
no Renach (Registro Nacional de Car-
teiras de Habilitação). Na verdade, até 
pouco tempo atrás, não existia penali-
dade direta e específica para quem des-
cumprisse a regra, e a fiscalização era 
voltada mais para o veículo. Contudo, a 
situação mudou em dezembro passado, 
em 13 de dezembro, quando foi aprovado 
o novo Manual Brasileiro de Fiscalização 
de Trânsito. 

Dentre as novidades do manual está 
o enquadramento do condutor profis-
sional flagrado sem EAR, que passa a 
ser penalizado por infração de natureza 
gravíssima. A multa é de R$ 293,47, além 
de sete pontos no prontuário do condutor 
e remoção do veículo, segundo o inciso 
VIII do artigo 231, do CTB.

Este detalhe atinge motoristas de apli-
cativos de transporte individual, taxistas 

transportadores escolares, motofretistas, 
mototaxistas e transportadores de passa-
geiros e de cargas, em geral. Sugiro que 
o interessado procure fazer avaliação 
psicológica com profissional credenciado. 
Vou apresentar os valores de São Paulo, 
para termos uma noção. O cidadão/con-
dutor, paga diretamente ao psicólogo taxa 
de R$ 123,08 (exercício de 2022) ou R$ 
131,90 (2023). O condutor também precisa 
pagar taxa de R$ 116,50 (2022) ou de R$ 
124,06 (2023) ao Detran, para emissão e 
envio da CNH atualizada.

Por fim, para compensar a nova multa, 
os condutores que exercem atividade 
remunerada, independentemente da cate-
goria de CNH, têm uma regra mais flexível 
em relação à pontuação máxima permi-
tida no respectivo prontuário – elevada de 
20 para 40 pontos pela lei 14.071/20, que 
modificou o CTB e está em vigor desde 12 
de abril de 2021. 

Para os motoristas em geral, a pontu-
ação máxima varia conforme as infrações 
de trânsito, cometidas nos 12 meses 
anteriores: 40 pontos para quem não 
tiver infração gravíssima, 30 pontos para 
condutores com uma infração gravíssima, 

20 pontos para motoristas que tiverem 
duas ou mais multas com essa graduação. 
Já a pontuação para condutores EAR é 
sempre de 40 pontos, não importando a 
gravidade nem a quantidade de multas 
cometidas anteriormente.

Assim, desde abril de 2021, quando 
começou a valer a lei 14.071/20, condu-
tores EAR das categorias A, B, C, D ou 
E têm o direito de zerar o prontuário ao 
atingirem 30 pontos e não ultrapassarem 
39. A condição é participar de curso de 
reciclagem preventiva, que é válido por 
um ano e zera a pontuação. 

Na prática, a regra abre a possibili-
dade de que o condutor profissional atinja 
39 pontos, faça o curso, zere o prontuário 
e posteriormente acumule mais 39 nos 12 
meses seguintes – sem que a respectiva 
habilitação seja suspensa. 

Ou seja: na somatória, o condutor EAR 
pode chegar a 78 pontos no mesmo ano, 
mantendo o direito de dirigir. Ademais, 
segundo a resolução 980/2022, que define 
os temas e cronogramas para as campa-
nhas educativas, em 2023 teremos o tema 
do maio amarelo sendo: “No trânsito, 
escolha a vida!”. Está explicado.

Articulista

É psicóloga, pedagoga, mestre em educação 
e responsável pelo NAAP (Núcleo de Apoio 

e Atendimento Psicopedagógico) da Estácio 
Campo Grande

Para quem está torcendo por 
uma CPI mista, de deputados e 
senadores, que investigue tudo 

sobre o 8 de janeiro – os aconteci-
mentos em si, os seus antecedentes 
e as suas consequências –, há mais 
esperança, embora o presidente do 
Senado e do Congresso, Rodrigo 
Pacheco, esteja retardando a convo-
cação de reunião conjunta de Câmara 
e Senado, em que ele será obrigado a 
ler o requerimento que instala a CPI 
mista. Por que há esperança? Porque 
havia uma CPI na frente, de autoria 
da senadora Soraya Thronicke. Ela 

tinha 44 assinaturas, são necessárias 
27, mas os governistas recuaram e, na 
conferência ao fim do prazo, só 15 as 
mantiveram, o que tornou a comissão 
inviável. Essa CPI, que era apenas do 
Senado, saiu da frente. 

Mas agora há uma CPI mista, em 
que o governo está fazendo todo o 
esforço possível para derrubar, inclu-
sive oferecendo vantagens e liberação 
de emendas. Até agora, o governo só 
conseguiu que quatro deputados, com 
menos força de decisão e que não são 
do tempo do fio do bigode, retirassem 
a assinatura, para desespero de seus 

eleitores: um do PL do Maranhão, 
outro do MDB de Goiás, um do União 
Brasil do Rio de Janeiro e o último, do 
PP de Goiás. É absolutamente neces-
sária essa CPI, para que a gente saiba 
o que mobilizou esse grupo. Qual foi a 
razão? Quais os acontecimentos que 
motivaram essas pessoas? Para que 
não aconteça isso de novo, para cor-
rigir os erros das instituições que mo-
tivaram os cidadãos, que são a origem 
do poder, são eleitores, são cidadãos e 
têm direito à manifestação e liberdade 
de opinião, mas sem vandalismo.

Há um pingo de esperança
 É absolutamente necessária 

essa CPI, para que a gente 
saiba o que mobilizou esse 
grupo. Qual foi a razão? 

Quais os acontecimentos que 
motivaram essas pessoas? 
São eleitores, cidadãos e 

têm direito à manifestação 
e liberdade de opinião, mas 

sem vandalismo 



O vice-presidente do PP, de-
putado Dr. Luiz Ovando, disse, 
ao jornal O Estado, que a 

legislação eleitoral brasileira 
dá preferência aos pré-candi-
datos que já estejam no cargo. 
“Faculta ao Executivo, no caso 

o governador, o prefeito, a 
prioridade de se lançar candi-
dato, à frente de qualquer um 

dos pretendentes não eleitos. 
Portanto, neste caso, a prefe-
rência será do atual prefeito 
de Dourados”, disse Ovando.

Eleições

Vaga Exterior

Posicionamento
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POLÍTICA

Definição sobre concorrer dependerá da aceitação da população e partido

Marçal Filho diz ser pré-candidato 
a prefeito e pode trocar de legenda

Mesa da Assembleia aguarda 
documentação para iniciar 
vacância e convocar suplente

Presidente Lula reúne 
Joesley Batista e rival, 
na viagem para a China

Soraya Thronicke sugere 
‘golpe’ para evitar CPI 
dos atos antidemocráticos

Vou colocar o meu 
nome à disposição 
da população de 
Dourados
Marçal Filho, pré-candidato a prefeito

Professora de 
Dourados, Gleice Jane, 
é a suplente para 
ocupar a vaga na Alems

Reprodução/Facebook

Re
pr

od
uç

ão
/F

ac
eb

oo
k

DEMARCAR TERRA INDÍGENA É POSITIVO PARA O AGRONEGÓCIO

No último sábado (18), a ministra dos Povos 
Indígenas, Sônia Guajajara, esteve no Estado. 
Acompanhei a comitiva que foi ao território Laranjeira 
Nhanderu, no município de Rio Brilhante, área de 
retomada guarani e kaiowá e que, logo após, voltou a 
Campo Grande, reunindo-se com o governador Eduardo 
Riedel, secretários e deputados. O discurso forte da 
ministra indígena destacou a necessidade de diálogo 
por parte do Estado, para solucionar o conflito agrário 
que coloca MS, segundo a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, em uma crise humanitária pela não 
demarcação do território indígena. Afirmou Guajajara 
que Lula está disposto a retomar espaços de diálogo com 
os indígenas, o governo do Estado e o setor produtivo, 
para que se avance na demarcação e acabe com a 
insegurança jurídica e vulnerabilidade dos indígenas. 
Na outra ponta, o governador Eduardo Riedel sustentou 
que a polícia não vai atuar para ter conflito em território 
sul-mato-grossense, que não se pode permitir esse tipo 
de situação no Estado e que é favorável à paz no campo. 
Sim, governador, todos nós queremos paz no campo, 
mas, para isso, é preciso que a paz seja construída e 
projetada pelo Estado, para todas e todos os sujeitos dos 
campos, das águas e das florestas. O agronegócio é um 
setor importante da economia, mas não pode ser tratado 
como o único.

É preciso políticas, também, para os quilombolas, 
ribeirinhos, indígenas, trabalhadores rurais sem-
terra, agricultura familiar entre outros. Se tudo isso 
ocorrerá, não sei, mas não podemos deixar de destacar 
a importância desse momento histórico, em que o 
governador do PSDB e uma ministra do governo do PT 
se colocam em espaços de diálogo e escuta, na tentativa 
de resolver um problema secular. A demarcação das 
terras indígenas é um direito constitucional. Inclusive, 
direito que vem sendo violentado desde 1993, pois está 
expresso que, em cinco anos, após a promulgação da 
Constituição de 1988, a União demarcaria todas as 
terras tradicionalmente ocupadas. Sendo assim, o atraso 
estatal em fazer cumprir a constituição gera conflito 
agrário. Em 2020, a ONU reconheceu que os indígenas 
são agentes vitais à preservação do meio ambiente, 
mas, para tal, é preciso de território demarcado. Se os 
indígenas garantem a preservação do meio ambiente, 
como sustenta a ONU, esses sujeitos, ao invés de serem 
tratados, por parcela do agronegócio, como inimigos e 
atrasados deveriam ser vistos como aliados, pois são 
eles que podem ajudar a salvar os biomas brasileiros, 
imprescindíveis para o crescimento e manutenção do 
agronegócio. Tem uma música do Rappa que diz que se 
o branco soubesse o valor que o preto tem, ele tomava 
banho de piche e preto ficava também. É a mesma lógica, 
se o agronegócio soubesse a importância dos indígenas 
para a preservação do meio ambiente e, portanto, para 
a agricultura, quem também estaria lutando pelo direito 
constitucional à demarcação das terras indígenas seria 
o próprio agronegócio. Espero, ao ver Riedel dialogando 
com Guajajara, que é um biólogo, portanto, sabedor da 
importância dos biomas, das chuvas, do ecossistema, 
da natureza, dos rios e dos animais humanos e não 
humanos, que iniciemos um novo momento na história 
de MS. A demarcação das terras indígenas não é 
responsabilidade do governo do Estado, mas do governo 
federal. Todavia, a predisposição de ambos em dar fim a 
essa crise humanitária pode, pela primeira vez, tirar o 
Estado de MS desse cenário de violência, desumanidade 
e incoerência, frente às vidas dos povos indígenas.

O agronegócio só têm a ganhar com a demarcação das 
terras indígenas em MS. 

Rayani Santa Cruz

O Progressistas de Dou-
rados pode ter saída de lide-
ranças no próximo ano, já que 
o prefeito Alan Guedes con-
corre à reeleição e o ex-depu-
tado Marçal Filho, do mesmo 
partido, posiciona seu grupo 
político também com dispo-
sição de disputar a eleição, 
para concorrer ao cargo de 
prefeito, em 2024. Ao jornal O 
Estado, Marçal pontua a von-
tade em concorrer ao pleito, no 
intuito de unir representantes 
políticos já eleitos, em prol de 
Dourados.

“Vou colocar o meu nome 
à disposição da população de 
Dourados, como candidato a 
prefeito. E a saída do partido 
é uma decisão para o ano que 
vem. Vou conversar com o meu 
partido e definir. O mais im-
portante é a aceitação da po-
pulação, para que eu me torne 
pré-candidato”, disse ele, sem 
citar o nome do atual prefeito, 
Alan Guedes, do mesmo par-
tido e que já declarou, por 
diversas vezes, que concorrerá 
à reeleição.

Com o nome à disposição e 
se o PP, presidido pela sena-
dora Tereza Cristina, não der 
sinais de aval, já que o prefeito 
Alan Guedes é o membro mais 
antigo da legenda e tem prefe-
rência, Marçal Filho deve mi-
grar. O ex-deputado faz parte 
da lista grande de políticos que 
já esboçaram a vontade em 
concorrer ao pleito da maior 
cidade do interior de MS. Entre 
os que já confirmaram ser 
pré-candidatos estão os de-
putados Zé Teixeira (PSDB), 
Geraldo Resende (PSDB),  
Rodolfo Nogueira (PL) e Pro-
fessor Tiago Botelho (PT).

A senadora Soraya Thro-
nicke (União Brasil-MS) 
questionaria o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MS) ainda nessa terça-
-feira (21), no plenário, sobre 
os critérios que foram usados 
para não instalar a CPI dos 
Atos Golpistas. Em uma en-
trevista coletiva ontem, no 
Senado, Soraya chegou a 
insinuar a possibilidade de 
ter se tentado um “golpe” 
regimental para evitar a ins-
talação da CPI.

“Pode ter acontecido algo 
ainda mais grave que o 8 de 
janeiro”, disse a senadora. 
“No 8 de janeiro, houve uma 
tentativa de golpe. Aqui, caso 
prevaleça o que está se en-
tendendo, houve, de fato, um 
golpe, que significa a disso-
lução do próprio Senado”, 
acusou ela. “Quero acreditar 
que é tudo um mal-entendido 

e que o presidente do Se-
nado irá esclarecer”. Soraya 
afirmou que faria questão de 
uma ordem na sessão dessa 
terça, questionando Pacheco.

A senadora aponta para 
a tentativa de “golpe” na 
forma como está sendo in-
terpretada a questão das 
assinaturas de apoio à CPI. 
As assinaturas foram reco-
lhidas ainda na legislatura 
passada. Mas, 35 senadores, 
que ainda permanecem no 
mandato, não retiraram as 
suas assinaturas. Soraya 
entende que elas continua-
riam valendo, uma vez que 
esses senadores seguem no 
exercício do mesmo man-
dato. O entendimento da 
Secretaria Geral da Mesa 
é de que tais assinaturas 
precisariam, agora, ser ra-
tificadas.(Com Congresso 
em Foco)

Rayani Santa Cruz

A Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul aguarda cer-
tidão de óbito do deputado 
Amarildo Cruz (PT) para ini-
ciar trâmite de vacância e, 
posteriormente, convocar a 
professora Gleice Jane, para 
assumir a vaga.

A explicação foi dada du-
rante a sessão dessa terça-
-feira (21), pelo presidente 
da Casa de Leis, deputado 
Gerson Claro (PP). Segundo 
ele, a Mesa deve receber o do-
cumento de certidão de óbito 
ainda hoje, para depois dar 
prosseguimento ao previsto no 
regimento interno. 

Claro mais uma vez ex-
ternou a tristeza pela morte 

de Amarildo Cruz e informou 
que a Casa irá realizar uma 
moção de pesar à família, nos 
próximos dias.

Suplente
A professora de Dourados 

e primeira suplente do PT, 
Gleice Jane Barbosa, terá 
até 45 dias para assumir o 
mandato, após convocação da 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa.

Conforme o regimento in-
terno da Casa de Leis, “o 
suplente convocado para subs-
tituição ou para o preenchi-
mento definitivo de vaga terá, 
a fim de tomar posse, o prazo 
de trinta dias, prorrogável 
por metade desse tempo, pela 
Mesa, a requerimento escrito 
do interessado”. 

Julio Wiziack
Folhapress

O Ministério da Agricul-
tura convidou rivais para 
fazerem parte da comitiva 
do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva à China. Jo-
esley e Wesley Batista, donos 
da J&F, e Claudio Cotrim, 
presidente da Paper Excel-
lence, no Brasil, devem se 
encontrar.

O evento oficial será re-
alizado em um momento no 
qual a Justiça confirma a 
transferência do comando 
da Eldorado Celulose para o 
grupo indonésio – que com-
prou a empresa dos irmãos 
Batista, mas até hoje não as-
sumiu o controle, por causa 
de uma disputa aberta pelos 
vendedores.

Embora os irmãos Batista 
não exerçam mais funções 
administrativas nas em-
presas por força do acordo 
de delação premiada, por 
envolvimento em casos de 
corrupção, já embarcaram 
para a China, para tratar de 
negócios.

Os representantes da 
Paper seguem em voos co-
merciais. Cotrim embarca 
nesta quarta (22).

A J&F vendeu o controle 
da Eldorado à Paper por 
cerca de R$ 15 bilhões, em 
2017, mas, posteriormente 

questionou os valores e 
tentou reverter o negócio.

Não houve acordo e, por 
isso, abriu-se um processo 
de arbitragem entre as duas 
partes, que terminou com a 
vitória do grupo indonésio. 
Mesmo assim, a transação 
não se concretizou porque 
os Batista pediram a anu-
lação da sentença arbitral, 
na Justiça.

Nessa terça-feira (21), 
uma decisão do desembar-
gador Franco de Godoi, do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, gerou um revés para 
os irmãos Batista, que vi-
nham tentando protelar, ao 
máximo, a transferência do 
controle da Eldorado para 
a Paper.

O repasse das ações não 
ocorreu por força de um re-
curso da J&F ao desembar-
gador Costa Netto, que foi 
derrubado.

No despacho, Godoi afirma 
que a decisão do colega não 
tem “nenhuma repercussão 
jurídica”, porque ele não é o 
magistrado competente para 
julgar o caso.

O desembargador deter-
mina que a comissão de arbi-
tragem prossiga com os trâ-
mites para a transferência 
das ações, até que se decida 
o mérito do recurso inicial 
da J&F – se o processo de 
arbitragem foi válido ou não.

Ex-deputado Marçal 
Filho pretende 
concorrer à Prefeitura 
de Dourados

Para Marçal Filho, esse 
momento político, em que 
Dourados possui figuras im-
portantes no Legislativo de 
Mato Grosso do Sul e no Exe-
cutivo, é fundamental para que 
o município mude o cenário. 
“Dourados resgatou a posição 
politica na Câmara Federal e 
temos 2 deputados federais na 
bancada de 8, temos também 
5 deputados da região na As-
sembleia Legislativa e um vice-
-governador, ou seja, nossa 
cidade tem tudo para crescer e 
ter um projeto de destaque em 
seu desenvolvimento. Acredito 
que o momento é de união, em 
prol de Dourados.”

Marçal Filho também enfa-
tiza sua experiência em man-
datos como deputado federal e 
estadual. Ele acrescenta o co-
nhecimento na administração 
da sua empresa, no município. 
“Minha experiência, não só 
como deputado federal, como 
estadual e toda a bagagem 
acumulada contribui para uma 
boa gestão. Ninguém faz nada 
sozinho. Acho que quem está 
na cadeira deve ter humildade 
para trazer técnicos, ter des-
prendimento e confiar em sua 
equipe. Você que é gestor e 
líder, tem de ir à procura dos 
melhores e procurar a equipe 
que seja dedicada e queira o 
bem de Dourados.”

Ele acrescenta que Dou-
rados está precisando de 
uma administração melhor e 
que quer a união de todos. 
“Chegou o momento para nos 
juntarmos, para melhorar. Há 
insatisfação generalizada da 
população e tem de haver essa 
situação, de que as pessoas pú-
blicas devem pensar na cidade. 
Com todos, pensando assim, a 
gente pode crescer”, finaliza.
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Evento Resposta

Indicações

Indicação tem na disputa Rose Modesto e Dagoberto Nogueira

Bolsonaro chora e fala 
em sofrimento e momento 
difícil longe do país

Moro rebate Lula e diz 
que presidente quer se 
vingar do povo brasileiro

Cargo na Sudeco esbarra em apoio 
à base do governo e negociação

Fotos: Arquivo

Fábio Zanini 

Atalho
O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviará, à 

Assembleia Legislativa, proposta criando um equivalente 
estadual das medidas provisórias, o que seria feito por meio 
de emenda à Constituição paulista. O governo argumenta 
que precisa de um instrumento legislativo mais ágil do que os 
projetos de lei. “As MPs são importantes para tornar a gestão 
menos engessada. Diversos Estados já contam com essa 
alternativa”, diz o secretário da Casa Civil, Arthur Lima.

Clone 
A medida provisória estadual espelharia a nacional, com 

relação a prazos. Teria validade de 120 dias e perderia a 
eficácia se não fosse aprovada, nesse intervalo. A criação 
dessa modalidade legislativa é permitida pela Constituição 
nacional, desde que chancelada pelas Assembleias.

Pauta
Evento da Secretaria da Mulher, de Tarcísio, nessa segunda 

(20), foi marcado pela presença de expoentes do bolsonarismo 
e falas alinhadas à base conservadora da titular da pasta, 
Sonaira Fernandes. A “Semana Una-se, Mulher”, teve palestra 
surpresa do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), crítico do 
feminismo. No mesmo evento, Moisés Marques (PP), vereador 
de Rio Claro, defendeu a luta contra a liberação do aborto.

Fica a dica 
O Ministério da Justiça está elaborando um “kit Maria da 

Penha”, para estimular o combate à violência de gênero nos 
municípios. São pacotes de equipamentos como viaturas, 
armas e coletes, para parlamentares solicitarem, via emenda, 
para suas bases. A expectativa da pasta é que o tema seja 
prioritário na hora de deputados e senadores selecionarem a 
destinação dos recursos.

Dignidade 
O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), lançou, nessa 

terça (21), pacote de ações para a proteção das mulheres. A 
relação inclui um canal para denúncias, na Controladoria-
Geral do Estado, programa de formação de servidoras e 
extensão das regras de proteção para terceirizadas. Haverá, 
ainda, uma campanha para incentivar mulheres vítimas de 
agressão a registrar denúncias.

Test... 
Preferido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à 

disputa pela Prefeitura do Rio em 2024, o senador Flávio 
Bolsonaro é um dos seis nomes que o partido e outras 
legendas de centro-direita querem testar para enfrentar o 
atual prefeito, Eduardo Paes (PSD).

...drive 
No PL, terão a viabilidade política analisada o senador 

Carlos Portinho, o general Braga Netto e o deputado federal 
Eduardo Pazuello. De outros partidos, serão estudados os 
nomes do atual secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho 
(PP), e do deputado Otoni de Paula (MDB).

Cancelado 1 
O ministro da Fazenda Fernando Haddad passou a receber 

centenas de mensagens nas suas redes sociais privadas nos 
últimos dias, que o pressionam a não criar impostos para 
produtos comprados via plataformas asiáticas como Shein, Ali 
Express, Shopee e Wish.

Cancelado 2 
Na semana passada, Haddad recebeu membros da Frente 

Parlamentar do Empreendedorismo, que pediram a taxação 
destas plataformas, para enfrentar o “contrabando digital”. 
Um exemplo de mensagem diz: “Teu presidente não é o pai 
dos pobres? Tá taxando os pobres por quê?”.

Climão 
A viagem de Lula à China, a partir da semana que vem, 

terá em sua comitiva representantes de duas empresas que 
protagonizam um dos maiores litígios recentes da Justiça 
brasileira, a J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e 
a Paper Excellence. As empresas brigam pelo controle da 
Eldorado Brasil, numa causa avaliada em R$ 15 bilhões.

Seguro 
A Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, que será 

lançada na quarta (22), irá debater a criação de um imposto 
para o próprio setor, com o objetivo de custear um fundo de 
enfrentamento a tragédias ambientais. Integrantes querem 
resgatar projeto de 2019, que eleva a taxação em 0,5% no 
minério de ferro e em 0,2% nas demais substâncias minerais.

Acenos 
O presidente Lula incluiu, no roteiro da sua viagem, nesta 

quarta (22), a Pernambuco um almoço com a governadora 
Raquel Lyra (PSDB). Ele estará no Estado para o 
relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, criado 
em 2003. O encontro se dá no momento em que a tucana 
ensaia uma aproximação com o bolsonarismo, contemplando 
aliados do ex-candidato ao governo Anderson Ferreira (PL).

Novos ares
A CEO do RenovaBR, Patricia Audi, integrará o 

“Conselhão”, que deve ser recriado pelo governo Lula, no mês 
que vem. A entidade se especializa na formação de lideranças 
políticas. Entre os que passaram pelo programa que o Renova 
oferece estão a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) 
e os ex-deputados Felipe Rigoni (União-ES) e Tiago Mitraud 
(Novo-MG).

Alberto Gonçalves

O governo Lula, para cons-
truir uma base sólida no Con-
gresso Nacional, tem nego-
ciado com partidos do centrão 
e distribuído alguns cargos. 
Ainda restam definições no 
chamado terceiro escalão, es-
tatais etc. Em Mato Grosso 
do Sul, alguns nomes indi-
cados estão aprovados e ainda 
restam outros. Um deles, que 
se tem comentado nos últimos 
dias, é o da ex-deputada, ante-
riormente PSDB e agora União 
Brasil, Rose Modesto.

Modesto também disputou 
o cargo para governadora 
de Mato Grosso do Sul, pelo 
União, e não se elegeu. Na 
época, o partido estava aliado 
ao ex-presidente Jair Bolso-
naro. Recentemente, para 
atrair parlamentares como 
aliados do governo, alguns 
ministérios foram distribuídos 
à sigla. No entanto, o pró-
prio líder do partido na Câ-
mara, deputado Elmar Nasci-
mento (BA), declarou que não 
convém ao partido oficializar a 
sigla como aliada ao governo e 
aguarda definições de cargos.

Até mesmo no Estado, a 
presidente regional do União 
Brasil, senadora Soraya Thro-
nicke, já demonstrou não fazer 
parte da base de Lula, no Se-
nado. Assim, o nome de Rose 
Modesto, que teoricamente es-
taria ligada ao bolsonarismo, 
pode ter pressões para vingar 
em sua indicação à Sudeco 
(Superintendência de Desen-
volvimento do Centro-Oeste).

Victoria Azevedo
Folhapress

O ex-presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou que o Brasil 
vive hoje um “momento difícil” 
e chorou ao falar que gostaria 
de estar no país. O ex-chefe do 
Executivo participou, virtual-
mente, da cerimônia de posse de 
Michelle Bolsonaro no comando 
do PL Mulher, nessa terça-feira 
(21), em Brasília.

“Hoje é um dia muito es-
pecial. Estamos aí com o PL 
Mulher. Obviamente, eu gostaria 
de estar presencialmente neste 
evento, ao lado da minha esposa 
e da minha família. Mas, a vida 
se faz de momentos felizes e 
tristes, tudo passa como ensina-
mentos para nós”, afirmou Bol-
sonaro, com a voz embargada.

“Creio eu que esse momento 
difícil, para todos nós, bra-
sileiros, teria que ser dessa 
forma. Por vezes, temos que 
sofrer para darmos valor àquilo 
que está ao nosso lado e que, 
por vezes, nós desprezamos”, 
seguiu o ex-presidente.

Em sua fala, Bolsonaro disse 
ainda que o PL é um grupo 
“bastante homogêneo, que tem 
um ideal de fazer o Brasil justo 
e liberto”. “Nós somos, hoje, 
a luz do sentimento da nossa 
população, com esperança no 
momento tão difícil que o Brasil 
apresenta.”

Ele também desejou força 
às mulheres, em especial a Mi-
chelle, para “juntos pavimen-
tarmos o futuro do nosso país”. 
E deu um recado aos presentes, 
afirmando que não é para o 
“ego subir à cabeça”, ao citar 
“alternativa de poder”.

“Que nada suba à cabeça de 
nenhum de nós, que o ego fique 
lá para trás. Que cada um de 
vocês, no PL, possa entender o 
momento certo para poder apre-
sentar, não como alternativa de 
poder, mas como a possibilidade 
real de fazer com que a nossa 
população seja realmente feliz”, 
disse.

Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama é consi-

derada uma aposta do PL para a 
eleição de 2026. O presidente da 
legenda, Valdemar Costa Neto, 
no entanto, afirmou à imprensa, 
antes do evento começar, que 
ela não tem pretensões de se 
candidatar a nenhum cargo.

Bolsonaro está nos Estados 
Unidos desde o fim do ano 
passado. Ele viajou no fim de 
seu mandato e não passou a 
faixa ao presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), desprezando 
o rito democrático da trans-
missão do cargo.

O ex-presidente falou por 
cerca de oito minutos. Ao final, 
Michelle puxou o canto de para-
béns – Bolsonaro comemorou 68 
anos nessa terça (21).

Michelle começou seu dis-
curso homenageando Bolso-
naro, afirmando que ele é um 
“homem simples, que se tornou 
um grande líder e resgatou o 
amor e o patriotismo à nossa 
nação”. E se referiu a ele como 
“mito”.

O PL também enxerga em 
Michelle uma aposta para au-
mentar a filiação de mulheres 
na legenda. A ideia é que a 
ex-primeira-dama participe de 
caravanas pelo Brasil, ainda 
neste semestre.

Folhapress

O senador, ex-juiz e ex-mi-
nistro da Justiça Sergio Moro 
(União Brasil-PR) respondeu 
às falas do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), que 
relembrou, nessa terça-feira 
(21), o período em que esteve 
preso em Curitiba e disse 
que, na época, pensava em 
vingança.

Lula afirmou, em entre-
vista ao portal Brasil 247, 
que os métodos da Operação 
Lava Jato (caso que, à época, 
era julgado por Moro) le-
vavam as pessoas a dela-
tarem, porque não aguen-
tavam a pressão.

“De vez em quando ia 
um procurador, entrava lá 
de sábado, dia de semana, 
para perguntar se estava 
tudo bem. Entravam três ou 
quatro procuradores e per-
guntavam: ‘está tudo bem?’ 
‘[Eu respondia:] não está 
tudo bem. Só vai estar tudo 
bem quando eu f*d*r esse 
Moro. Vocês cortam a pa-
lavra ‘f*d*r?’”, afirmou o pre-
sidente, na entrevista.

Depois, em entrevista à 
CNN Brasil, Moro respondeu. 
“Minha interpretação é que o 
presidente está se vingando da 
população brasileira, porque o 
governo não tem apresentado 
resultados”, disse.

“O presidente já chamou 
agricultores de fascistas, 
disse que não confiava nos mi-
litares, fez uma fala absurda 
sobre livros de economia 
que teriam sido superados”, 
acrescentou.

Moro foi quem determinou 

a prisão de Lula, em 2018, 
quando este se posicionava 
como candidato à Presidência, 
nas eleições daquele ano, 
contra Jair Bolsonaro (PL).

Julgamento dos casos
O ex-juiz julgou os casos 

da Lava Jato até virar mi-
nistro da Justiça, a convite 
de Bolsonaro. Depois, uma 
investigação do site “The In-
tercept” revelou mensagens 
trocadas entre ele e o então 
procurador do caso, Deltan 
Dallagnol, que mostram que 
os dois trocavam colaborações 
e dividiam informações sobre 
o caso de Lula, ainda durante 
as investigações.

Moro deixou o governo ra-
chado com o então presidente, 
mas os dois se reaproximaram 
durante a campanha de 2022 e 
são atualmente aliados.

Lula foi preso em 2018 e 
passou 580 dias na carce-
ragem da Polícia Federal, em 
Curitiba.

O atual presidente se emo-
cionou, no momento em que 
respondia a perguntas sobre o 
seu período preso em Curitiba. 
Disse que sentiu muita mágoa 
e citou as perdas da esposa 
Marisa Letícia, que morreu 
em 2017, e do irmão, Genival 
Inácio da Silva, o Vavá, que 
morreu em 2019.

“É engraçado que eu fiquei 
naquela cadeia lá e foi um 
momento muito rico da minha 
vida de resistência. Quantas 
vezes eu deitava naquela 
cama e ficava de barriga pra 
cima, olhando o teto”, afir-
mava o presidente, quando 
começou a chorar.

O atual coordenador da 
bancada federal de MS é o de-
putado federal petista Vander 
Loubet, que seria um dos pa-
drinhos na indicação de Mo-
desto. Porém, fontes ligadas 
ao partido demonstram que o 
nome de Rose Modesto sofre 
restrições, exatamente pelo 
fato de a mesma e seu partido 
ainda ter ligações com o bol-
sonarismo. Embora muito re-
centemente, o Planalto tenha 
indicado para alguns cargos 
nomes ligados ao ex-presi-
dente Bolsonaro.

Mais recentemente, sur-
giram novas situações, como 
o nome do deputado federal 
Dagoberto Nogueira (PSDB). 
Dagoberto sempre foi ligado 
ao PT, quando pertenceu ao 

quadro do PDT e recentemente 
tem votado de acordo com 
a base do governo Lula. O 
parlamentar teria escolhido 
seu ex-chefe de gabinete e ex-
-superintendente da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) 
em Mato Grosso do Sul, Sergio 
Roberto Castilho Vieira, para 
assumir essa vaga, na Sudeco. 

Outro aspecto que pode fa-
vorecer a indicação é que o 
presidente Lula tem agenda 
com a governadora de Per-
nambuco, Raquel Lyra, nesta 
quarta-feira (22), durante al-
moço. Esse encontro, além 
de tratar de questões relacio-
nadas ao Estado e também 
do Nordeste, pode ser uma 
possível aproximação do PT 
com o PSDB, que se declarou 

independente no Congresso. 
Lembrando que a governadora 
pernambucana é, atualmente, 
uma das lideranças nacionais 
dos tucanos, ao lado de Edu-
ardo Leite, no Rio Grande do 
Sul e Eduardo Riedel, em Mato 
Grosso do Sul, os três governa-
dores eleitos pelo PSDB, nas 
últimas eleições.

Essa situação ainda terá 
muitos desmembramentos, 
com forças contrárias e favo-
ráveis. Resta saber como será 
o desenlace da indicação para 
a Sudeco, órgão importante 
para o desenvolvimento do 
Centro-Oeste e que muitos da 
base defendem que tenha um 
nome técnico a ocupar a vaga, 
não somente uma indicação 
política.

Dagoberto Nogueira, 
deputado federal pelo 
PSDB, e Rose Modesto, 
do União, sem mandato
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Nos três primeiros meses do ano, apenas um paciente evoluiu para óbito, após complicações com a doença

Mesmo com aumento dos casos, índice de 
dengue grave ainda é baixo em Campo Grande 

Valentin Manieri

ano, foram confirmados 5.550 
novos casos de dengue, sendo 
1.019 registrados entre os dias 
4 e 11 de março. O boletim 
epidemiológico anterior mos-
trou 4.531 casos, o que repre-
senta um aumento de 22%, em 
apenas uma semana.

Em nota enviada ao jornal O 
Estado, a SES/MS confirmou 

que o volume de chuvas nos úl-
timos meses contribuiu para a 
proliferação do Aedes aegypti 
e, consequentemente, para o 
aumento dos casos. “Os muni-
cípios precisam desenvolver 
estratégias que possam com-
bater o mosquito, de maneira 
eficaz”, reforçou a secretaria.

No esclarecimento, a SES 

ainda acrescentou que tem 
acompanhado a questão das 
arboviroses, em especial da 
dengue, em Mato Grosso do 
Sul e destaca que tem au-
xiliado, de forma contínua, 
os municípios, por meio de 
capacitações e treinamentos 
de todas as equipes de saúde. 
“A participação da população 

é de extrema importância, ou 
seja, é recomendado seguir as 
orientações, sendo uma delas, 
manter as casas e quintais 
limpos, além de eliminar água 
parada, ações que colaboram 
para a redução de casos notifi-
cados pelos municípios.”

Conforme o documento, até 
o momento, foram contabi-

A campanha “Mosquito 
Zero” é realizada pela 
Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, em par-
ceria com a Sesau, desde 
2019, e tem como obje-
tivo combater o Aedes ae-
gypti, recolhendo e elimi-
nando todos os focos do 
mosquito. Cerca de 200 
agentes de combate às 
endemias da Coordena-
doria de Controle de En-
demias Vetorias (CCEV) 
participam da ação, que 
atende as sete regiões de 
Campo Grande, divididas 
por etapas.

Nas cinco etapas já 
realizadas da campanha 
“Mosquito Zero” foram 
inspecionados 47.683 
imóveis, 35.108 depósitos 
recolhidos e 2.320 focos 
eliminados, nas regiões 
Segredo, Anhanduizinho, 
Bandeira, Prosa e Lagoa. 
A etapa anterior teve mais 
de 59 mil criadouros e 
2.239 focos eliminados.

Operação 
‘Mosquito Zero’

lizados cinco óbitos confir-
mados, por dengue, em Mato 
Grosso do Sul, sendo 1 em 
janeiro, 1 em fevereiro e 3 em 
março. 

Pacientes procuram 
unidades de saúde em 
busca de hidratação 
contra a doença

Felipe Bonazza e Tamires Santana

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Campo 
Grande) informou que, em 
Campo Grande, foram notifi-
cados 3.384 casos de dengue, 
do dia 1º de janeiro a 21 de 
março. Destes, apenas um foi 
registrado como caso grave, 
evoluindo a óbito. A Secretaria 
ainda ressaltou que existem 
diferentes fases de manifes-
tação da doença, sendo que 
ela pode se manifestar de 
forma assintomática, ou seja, 
sem sintomas, na maioria dos 
casos. Os sintomas clássicos 
são febre alta, manchas ver-
melhas pelo corpo, dor ao 
redor dos olhos e dores muscu-
lares e nas articulações. Com o 
aumento de casos, tem se tor-
nado frequente ver uma pro-
cura maior por atendimentos 
nas Unidades de Saúde de 
Campo Grande. Na tarde de 
ontem (21), a equipe de repor-
tagem observou alguns pa-
cientes no Centro Regional de 
Saúde, do bairro Tiradentes, 
obtendo principalmente o soro 
intravenoso, que auxilia na hi-
dratação, evitando uma piora 
dos sintomas. 

Quando se analisam os 
dados do último boletim epide-
miológico divulgado pela SES/
MS (Secretaria de Estado de 
Saúde de Mato Grosso do Sul), 
do dia 15 de março, de 1º de 
janeiro até a 10ª semana do 
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BR-163

Síndrome do Down

Infraestrutura

Durante audiência, parlamentares solicitaram a 
garantia de que erros não serão mais repetidos 

Governador manifesta 
interesse do Estado 
em assumir concessão, 
a exemplo do MT
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Suelen Morales e Tamires Santana

Sem concordarem com a 
parcial duplicação da BR-163 
e um aumento na cobrança 
do pedágio, a audiência pú-
blica promovida pela ANTT 
(Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres), na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, na tarde de ontem (21), 
terminou sem consenso entre 
os parlamentares. O gover-
nador Eduardo Riedel chegou 
a entregar um documento, ma-
nifestando interesse do Estado 
em assumir a concessão da 
BR-163, a exemplo do que já 
ocorre em Mato Grosso.

Segundo o governador, caso 
a União não assuma, o governo 
do Estado quer a transferência 
do controle da BR-163, con-
siderada a principal rota de 
escoamento da produção agro-
pecuária local.

“A ANTT sai daqui com as 
contribuições necessárias e, 
de maneira oficial, levando-
-as para Brasília. Sem essa 
mobilização política, nós não 
temos como avançar no empre-
endimento. Precisamos de uma 
modelagem que garanta que o 
que foi pactuado e contratado 
aconteça. E a ANTT tem se 
modernizado em relação aos 
mecanismos e aos modelos 

apresentados, principalmente 
no que diz respeito à segu-
rança em pontos críticos”, pon-
derou Riedel.

Conhecida também como 
a “rodovia da morte”, os pre-
feitos dos municípios atraves-
sados pela BR-163, na Rota 
Pantanal e Rota Tuiuiú, como 
foi divido pela ANTT, exigiram 
que os mesmos erros do pas-
sado não sejam cometidos, no 
novo projeto.

“Depois de contratualizada 
a concessão, pelos próximos 
30 anos nós não vamos mais 
conseguir debater projetos, 
acessos e tudo aquilo que é 
necessário, para dar melhor 
infraestrutura aos nossos mu-
nicípios, que são impactados 
diretamente. A duplicação de 
toda a BR-163 é o que es-
pera a população”, defendeu 
o prefeito de Itaquiraí e repre-
sentante da Assomasul (Asso-
ciação dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul – Geral), Thalles 
Tomazelli.

Representando a comissão 
da Assembleia Legislativa, o 
deputado Junior Mochi rei-
vindicou que a concessionária 
CCR MSVia responda pelo 
descumprimento do contrato. 
“Que essa audiência pública 
seja um marco, para que te-
nhamos transparência abso-

luta dos dados. Se há quase 10 
anos atrás tivéssemos discu-
tido com a sociedade, nós não 
estaríamos hoje aqui, tratando 
dessa relicitação, para que a 
população possa finalmente 
ter condições de trafegabili-
dade e menos mortes, decor-
rentes do não cumprimento 
do atual contrato”, observou o 
parlamentar.

Por sua vez, o diretor-geral 
da ANTT, Rafael Vitale, res-
saltou que este é um projeto de 
R$ 7 bilhões de reais, dos quais 
R$ 4,5 bilhões serão para in-
vestimentos em infraestrutura. 

“Estruturamos todo o pro-
jeto da nova concessão para a 
BR-163 com muita cautela, ao 
colocar muitos investimentos. 
Quanto mais investimento, 
maior o valor da tarifa e o povo 
é que vai pagar. A gente precisa 
achar um equilíbrio. Este é o 
momento que podemos dia-
logar com a sociedade e assim 
perceber o que ela espera. 
Trouxemos um projeto técnico, 
fruto de um estudo dos fluxos 
logísticos, na artéria de Mato 
Grosso do Sul. É coerente que 
ainda tenhamos diversos obs-
táculos, para então avançar e 
nada impede que a cada cinco 
anos novos trechos possam 
ser duplicados”, acrescentou 
o diretor da ANTT.

Brenda Leitte

Foi celebrado ontem (21), 
o Dia Mundial da Síndrome 
de Down. A data é utilizada 
para dar holofote à doença 
e aos seus portadores. No 
país, cerca de 300 mil brasi-
leiros têm síndrome de Down. 
O dia também é usado como 
uma forma de conscientização, 
para a celebração da vida das 
pessoas com a síndrome, com 
a finalidade de garantir que 
elas tenham igualdade, no que 
diz respeito às outras pessoas. 
Em Campo Grande, a Asso-
ciação Juliano Varela retornou 
com a tradicional “Caminhada 
pela Inclusão: Ninguém Fica 
para Trás”, com apoio do 
Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

O evento, que aconteceu du-
rante toda a manhã, foi orga-
nizado pela nova superinten-
dência do terceiro setor da Se-
dhast (Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, Assistência 
Social e Trabalho). Alunos 
do ensino regular e outras 
entidades filantrópicas foram 
convidados, assim como fi-
guras políticas, que marcaram 
presença na caminhada, que 
teve como ponto de encontro 
a praça Ary Coelho, na Ca-
pital. A caminhada também 
contou com uma apresentação 
da banda Down Rítmica.

Anualmente, a data do 
dia 21 faz referência à ano-
malia genética no par “21” 
de cromossomos que, no caso 
das pessoas com a síndrome, 
aparece com três exemplares 
– conhecida como trissomia. 
Fundadora e ex-presidente da 
Associação, Malu Fernandes, 
destaca que a data serve 
como reflexão a respeito da 
inclusão. “Este período marca, 
para indivíduos, organizações 
e governos, o dever de adotar 
uma abordagem de tratamento 
justo e de oportunidades iguais 

às pessoas com deficiência. Já 
evoluiu muito a questão da 
disposição do poder público, 
em incluir as pessoas com 
síndrome de Down, mas o ca-
minho só está começando”, 
defendeu ela.

Para o vice-governador 
Barbosinha, a data é para 
chamar a atenção da socie-
dade, não apenas para a sín-
drome de Down, mas também 
para todas as deficiências e 
necessidades. “É obrigação do 
Estado chamar a atenção para 
a inclusão, bem como para 
a acessibilidade. Assumimos 
esse papel, e iremos, junto 
dos pais e dessas famílias, 
em busca de melhores opor-
tunidades para as pessoas”, 
firmou compromisso.

Lutando pela causa há 
25 anos, Edilene Martins, 44 
anos, descreve que os desa-
fios são diários perante a 
sociedade, mas o amor con-
segue ser ainda maior. “Fui 

mãe nova, aos 18 anos, e me 
lembro, como se fosse hoje, 
quando minha filha nasceu. 
Sou mãe solteira, e nunca foi 
fácil, mas já vencemos muito 
nessa vida. Larguei tudo para 
cuidar da Gabriela e lutar 
por ela. Antigamente, o pre-
conceito era muito presente, 
mas, felizmente, atualmente, 
estamos conseguindo evoluir 
nessa questão, e incluí-los na 
sociedade, aos poucos”, contou 
à reportagem, com otimismo.

Aos seis meses de idade, 
Gabriela conseguiu uma vaga 
na instituição Pestalozzi, con-
tudo, na vida escolar, a jovem 
não teve tanta sorte. Edilene 
contou que enfrentou dificul-
dade em manter a filha em uma 
instituição de ensino regular. 
Após tentativas frustradas, a 
matriculou em uma escola es-
pecial. “Algumas escolas nem 
aceitavam e outras, depois de 
algum tempo, pediam para que 
eu retirasse ela. É lamentável 

Rafaela Alves 

O Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul) iniciou, na 
manhã de ontem (21), a obra 
visando tapar, efetivamente, os 
buracos que se formaram na 
área de treinamento de balizas, 
na sede do órgão, na Capital. 

Em nota, o departamento 
afirmou que, para fazer um tra-
balho definitivo e recapear toda 
a área, pretende abrir licitação, 
que a operação tapa-buraco é 
uma “medida emergencial” e 
que, se o tempo seguir firme, 
a previsão é de finalizar ainda 
nesta semana. 

O Detran encaminhou um 

Detran deve finalizar obra 
de tapa-buraco nesta semana

comunicado aos CFCs (Centro 
de Formações de Condutores) 
de Campo Grande, avisando que 
a pista de treinamento de bali-
zamento estará parcialmente 
interditada, para manutenção 
e recapeamento, essa semana. 

A equipe do jornal O Estado
conversou com o presidente 
do SindCFCMS (Sindicato dos 
Centros de Formação de Con-
dutores do Estado), Henrique 
José Fernandes, que ressaltou 
que o problema não é recente. 

Pistas de treinamento 
estão recebendo obras 
emergenciais, devido ao 
aumento de buracos 

O governo do Estado 
firma, nesta quinta-feira 
(23), às 14h30, o início da 
concessão da rodovia esta-
dual MS-112 e trechos das 
rodovias federais BR-158 e 
BR-436, em contrato cele-
brado com o Consórcio Way 
Brasil, vencedor do certame 
e responsável pela manu-
tenção viária e melhorias de 
tráfego e segurança nos tre-
chos rodoviários, localizados 
no Bolsão.

A concessão beneficia di-
retamente 230 mil habitantes 
dos municípios abrangidos 
pelas rodovias (Cassilândia, 
Paranaíba, Aparecida do Ta-
boado, Inocência, Selvíria e 
Três Lagoas), além de tra-
balhadores do setor de trans-
portes e turistas, reduzindo 
o tempo gasto nos desloca-
mentos e no custo do escoa-
mento da produção agrícola 
e industrial, da região leste 
de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, serão R$ 3,5 bi-
lhões em investimentos em 
infraestrutura, ao longo de 
30 anos de contrato. Três 
rodovias fazem parte da con-
cessão dos serviços: MS-112, 

 Governo firma concessão da rodovia MS-112 e Bolsão

que liga Três Lagoas à Cas-
silândia; trecho da BR-158, 
entre o entroncamento da 
MS-306 (Cassilândia) até a 
MS-444 (Selvíria); BR-436, 
do entroncamento com a BR-
158 (Aparecida do Taboado) 
até a divisa com o Estado de 
São Paulo, incluindo a ponte 
Rodoferroviária.

A concessionária deverá 
recuperar, manter a conser-
vação e ampliar a capacidade 
rodoviária de 412,5 quilôme-
tros de estradas em Mato 
Grosso do Sul, incluíndo os 
3,8 km da ponte Rodoferro-
viária, oferecendo agilidade, 

segurança aos usuários e 
novas possibilidades logís-
ticas para a região do Bolsão.

Com a melhoria do sis-
tema rodoviário da MS-112 e 
trechos das BR-158 e BR-436, 
as principais atividades eco-
nômicas da região ganharão 
mais impulso: agropecuária 
e indústria de celulose (Três 
Lagoas); agropecuária (Sel-
víria, Inocência, Aparecida 
do Taboado e Paranaíba); 
silvicultura (Selvíria e Cas-
silândia); indústrias frigo-
ríficas (Cassilândia); indús-
trias de açúcar (Aparecida 
do Taboado).

Famílias pedem por conscientização e inclusão dos filhos 

Governador Eduardo 
Riedel acompanhou a 

audiência e manifestou 
desejo pela concessão

As famílias e os filhos 
percorreram as ruas da 
região Central, durante 
ato de conscientização

o posicionamento de algumas 
escolas e, naquela época, eu 
era muito nova, não sabia di-
reito o que fazer. Hoje, criamos 
bagagem e temos autonomia 
para impor o que queremos e 
lutar pelos nossos direitos”.

Conhecidos por terem um 
cromossomo a mais, o do amor, 
no caso da mãe Kátia Santini, 
51anos, o amor é duplicado 
ainda mais. Ela, que é mãe dos 
gêmeos Breno e Vitor, de 14 
anos, falou sobre a importância 
da data. “Esse ano tem uma im-
portância diferente, por conta 
da Semana da Síndrome de 
Down, anunciada nas escolas 
estaduais e pelo Estado todo. 
Mas, o nosso principal foco é a 
conscientização da população, 

que as crianças, os jovens, 
adultos e os mais velhos com 
a síndrome são tão capazes 
como as outras pessoas atí-
picas. Eles têm um desenvol-
vimento tranquilo, quando são 
estimulados”. 

Para os adolescentes, o dia 
é de muita festa. “É legal, 
porque encontramos com 
nossos amigos. E vamos fes-
tejar o nosso dia”, celebraram 
os irmãos, ao lado dos pais.

Cheia de histórias, a apo-
sentada Ivete Navarro, 65 anos, 
marcou presença na “Cami-
nhada da Inclusão” ao lado do 
filho, Célio Augusto, 36 anos, 
e da amiga, Ruana Dias, 27 
anos. “Para eles, o dia é muito 
importante”, destacou.

Valentin Manieri



    Campo Grande-MS | Quarta-feira, 22 de março de 2023 A7

ECONOMIA
Análise

Imposto

Percentual considera a última 
média de rendimento domiciliar 
per capita, divulgada pelo IBGE

Em MS, abastecer o Em MS, abastecer o 
tanque de combustível tanque de combustível 
com gasolina compromete com gasolina compromete 
15% da renda domiciliar15% da renda domiciliar

Prefeitura oferece 50% de desconto para 
antecipação da última parcela do IPTU

Valentin Manieri
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Evelyn Thamaris

Em Mato Grosso do Sul, 
15,16% dos rendimentos dos 
trabalhadores ficam compro-
metidos com abastecimento de 
veículos à gasolina. O resultado 
considera o ganho mensal de 
R$ 1,8 mil, equivalentes ao 
Rendimento Nominal Mensal 
Domiciliar per capita, apontado 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) em 
seu último levantamento di-
vulgado.

Sendo assim, para encher 
um tanque padrão para ve-
ículo de passeio, possuindo, 
em média 55 litros, seria ne-
cessário um desembolso de 
R$ 278,85, porém, tendo como 
padrão médio de consumo de 
14 km por litro de gasolina, o 
que permitiria percorrer cerca 
de 770 km com um tanque.

“Ou seja, de cada R$ 100 
ganhos pelo sul-mato-gros-
sense, R$ 15,20 vai para en-
cher o tanque de combustível 
de seu automóvel”, detalha o 
mestre em economia Eugênio 
Pavão, que ainda destaca 

que os gastos revelam um 
patamar elevado, quando 
considerada média mensal 
de renda no Estado, que 
atualmente é de R$ 1.839 mil.

O economista pontua que 
o percentual pode parecer 
ainda mais alto se for en-
globado profissionais como 
taxistas, motoristas de aplica-
tivos, mototáxi e outros simi-
lares. “Contudo, se tirar esse 
grupo, possivelmente esse ín-
dice caia para algo próximo 
de 9% da renda. Podemos 
então dizer que está dentro da 
média nacional, caso ocorra 
aumento”, explica.

Outro ponto que, conforme 
Pavão, deve ser salientado é 
o fato de que Campo Grande 
tem uma frota de aproximada-
mente 620 mil veículos, o que 
representa aproximadamente 
em 38,47% da frota total de 
Mato Grosso do Sul. 

“Número esse que vem 
crescendo e pode contribuir 
para o aumento de congestio-
namentos, o que faz com que 
o gasto aumente substancial-
mente”, finaliza.

6ª gasolina mais 
barata dentro do 
cenário nacional 

Apesar do contexto 
do cenário não ser dos 
melhores, Mato Grosso 
do Sul ainda aparece 
como 6º Estado com o 
menor preço para a ga-
solina, entre as 27 Uni-
dades da Federação do 
Brasil. Considerando o 
valor máximo de cada 
Estado, MS conta com 
o valor de R$ 5,74, con-
forme levantamento da 
ANP (Agência Nacional 
de Petróleo).

A pesquisa, que leva 
em conta a semana entre 
os dias 26 de fevereiro a 
4 de março deste ano, 
indica o Estado panta-
neiro com os seguintes 
números: preço médio 
a R$ 5,07, mínimo a R$ 
4,75 e máximo R$ 5,74.

O diretor do Sinpetro-
-MS (Sindicato do Co-
mércio Varejista de De-
rivados de Petróleo de 
Mato Grosso do Sul), 
Edson Lazarotto, frisa 
que o cenário de com-
petitividade de preços, 
em MS, não é novidade. 
“Esse fato tem se man-
tido há vários meses, em 
que nosso Estado tem 
se sustentado entre os 
primeiros com preços da 
gasolina menor.”

Reflexo
Para os consumidores o 

cenário, entretanto, não é 
dos mais agradáveis, já que 
muitos concordam que os 
valores são altos e pesam no 
bolso, como é o caso do fotó-
grafo Henrique Theotônio, de 
36 anos. “Abasteço por volta 
de R$ 150, por semana, o que, 
no fim do mês, dá R$ 600 e 
isso porque tenho tentado 
mudar alguns hábitos para 
tentar economizar no gasto 

da gasolina”, conta o rapaz.
Em contrapartida, o diretor 

do Sinpetro-MS (Sindicato 
do Comércio Varejista de De-
rivados de Petróleo de Mato 
Grosso do Sul) garante que o 
Estado tem preços competi-
tivos. “MS tem se mantido entre 
os cinco Estados com preços 
da gasolina menor. Ocorre 
que, além de termos uma con-
corrência acirrada, também o 
fator do governo estadual não 
ter alterado a alíquota do ICMS, 

em muito contribuiu para va-
lores menores”, disse Lazaroto.

Média do Brasil
De acordo com o último 

dado divulgado (3º trimestre 
de 2022), o valor necessário 
para abastecer um tanque de 
55 litros com gasolina comum 
correspondia a 6,8% da renda 
média domiciliar nacional. O 
rendimento domiciliar per ca-
pita para o Brasil foi de R$ 
1.625.

Em um comparativo, nas 
capitais, o abastecimento com 
o mesmo volume de gasolina 
equivalia a uma fatia inferior 
da renda domiciliar (4,4%), con-
tando com recuado 1,6 p.p. em 
relação ao trimestre anterior e 
0,8 p.p., em relação ao mesmo 
trimestre de 2021.

Todavia, a pesquisa destaca 
que o volume de combustível 
consumido por veículos que 
trafegam nos grandes centros 
urbanos pode ser maior, le-
vando em conta as maiores dis-
tâncias percorridas e a maior 
frequência de deslocamentos.

A cada R$ 100 ganhos, 
cerca de R$ 15,20 vai 
para encher o tanque 
com o combustível 

Evelyn Thamaris

Em Campo Grande, aqueles 
que optaram pelo parcela-
mento do pagamento do IPTU 
2023 (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) terão a pos-
sibilidade de pagar a metade 
do valor, referente à última 
parcela. A medida foi anun-
ciada ontem (21), por meio 
do decreto 15.523, da prefeita 
Adriane Lopes (Patriota), con-
forme publicado no diário ofi-
cial do município. 

Em entrevista ao jornal O 
Estado, a titular da Sefin (Se-
cretaria Municipal de Finanças 
e Planejamento), Márcia He-
lena Hokama, deu detalhes, 
afirmando que a decisão foi 
tomada em conjunto. “Nós, do 
poder Executivo, como incen-
tivo à regularização das obri-
gações tributárias, resolvemos 
premiar, de forma equânime, 
os grandes, médios e pequenos 
contribuintes, visando à jus-
tiça social”, explicou Márcia 
Helena.

Recapitulando a forma de 
pagamento adotada para o 
tributo do exercício de 2023, 
a responsável salienta que foi 
concedido desconto de 20% 
para o pagamento à vista, com 
vencimento em 10 de janeiro, 
deste ano. 

“O decreto de número 
15.440, de 25 de novembro de 
2022, estendeu de 10 parcelas 
para 12. Quem optou pelo par-
celado não teve juros, já que 
para o financiamento acima de 
10 parcelas não foi aplicado o 
acréscimo que estava previsto. 
Sendo assim, a 1ª parcela ficou 
em 10 de janeiro e última em 
10 de dezembro”, relembrou 
Hokama.

Referente à novidade, o 
desconto será aplicado em 

cima da última parcela, que 
está prevista para o mês de de-
zembro, desde que o beneficiário 
não possua inadimplência na 
inscrição do IPTU, em questão. 
Ou seja, se faz necessário que os 
débitos estejam em dia.

“Ele será concedido também 
ao contribuinte que tenha op-
tado pelo parcelamento do 
IPTU 2023 e também tenha 
feito a quitação antecipada”, 
relata a titular da Sefin, que 
ainda frisa que aquele já optou 
pelo pagamento antecipado e 
quitou todas as parcelas e 
não recebeu o desconto do 
parcelado poderá entrar com 
processo administrativo e soli-
citar o reembolso desses 50%, 
da última parcela.

Para aproveitar o des-
conto, basta solicitar o boleto 
com vencimento do mês de 
dezembro na CAC (Central 
de Atendimento ao Cliente), 
localizada na rua Marechal 
Cândido Mariano Rondon, 
2.655, Centro, por meio do te-
lefone e também e-mail. Para 
ligação, o número é o (67) 
4042-1320. WhatsApp:  (67) 
9 8478-8873 ou 9 8471-0487. 
O e-mail é cobrança@sefin.
campogrande.ms. gov.br. 

Expectativa  
A Prefeitura de Campo 

Grande espera arrecadar, apro-
ximadamente, R$ 630 milhões 
com o IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), em 2023. A 
informação foi repassada pela 
Sefin (Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento).

Ainda de acordo com a se-
cretaria responsável, foram 
distribuídos, na Capital, 410 
mil carnês, referentes ao tri-
buto deste ano, que foram 
reajustados em 7,96%. O índice 
sofreu alteração com base na 
variação acumulada do IPCA-
-E (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo Especial), le-
vando em conta os meses de 
outubro de 2021 até setembro 
de 2022. 

Nos últimos cinco anos, a 
Capital elevou os valores de 
arrecadação com IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano), sendo que, em 2022, 
se consolidou como recorde, 
acumulando um montante de 
R$ 619.808.259,44 de tributos 
recolhidos. Levando em consi-
deração o recolhimento de 2018 
(R$ 496.886.926,76),  foi regis-
trado um aumento de 24,74%, 
no total de tributos recebidos.
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Novos mercados

Economia

Para economista, 
relações comerciais 
são estratégicas 
para o Estado

Comitiva brasileira vai à China, ampliar 
as oportunidades do agronegócio de MS 

Expectativa é de que o 
presidente Lula junte 
a comitiva na próxima 
sexta-feira, na China

Reprodução

Reprodução

ECONOMIA

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

Mega Sena      (N° 2541)

Lotofácil (N°2768)

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

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2767)(SORTEIO REALIZADO 20/03/2023)

15 acertos              0                           0,00
14 acertos       175                  2.266,35
13 acertos          6457                       25,00
12 acertos        89385         10,00
11 acertos          562219                                    5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.500.000,00

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

Quina

1 6  1 9  4 0  5 1  7 2
(Nº6105)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                       0                             0,00
QUADRA                33                12.728,04
TERNO                           3.457                                   115,71
DUQUE                    104.296                                          3,83

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 10.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO 20/03/2023)             (Concurso nº6104)
Quina

0 1   2 7   4 1   6 9   7 6

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

02  03  19  27  29  30

02  14  21  22  30  46

(Nº2496)

03 22 32 46 62 67 70

SAMPAIO CORRÊA-MATime do 

(Nº1913)Timemania

LOTERIAS

(Nº734)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Abril

0 7  0 9  1 1  1 9  2 1  2 4  3 0

Rateio

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2444) (Sorteio realizado 20/03/2023)

20 acertos            0                            0,00
19 acertos            2                       106.570,97
18 acertos        71           1.876,25
17 acertos        582                       228,88
16 acertos               3598                                               37,02
15 acertos             15726                                                    8,47

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.400.000,00

00  06   13  29  31
33  42   48  51  52
58  63   64  82  84
87  88   90  94  98

*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/

Marina Romualdo

Com objetivo de aproximar 
o agronegócio do governo, 102 
pessoas entre pequenos, médios e 
grandes empresários, produtores, 
representantes de associações e 
cooperativas dos mais diversos 
segmentos do agronegócio bra-
sileiro integram a comitiva or-
ganizada pelo Mapa (Ministério 
da Agricultura e Pecuária) e em-
barcaram, na segunda-feira (20), 
em missão oficial para a China. A 
expectativa é de que o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em-
barque na sexta-feira (24), rumo 
ao país asiático.

Entre os representantes está 
o diretor-executivo da Suzano 
Papel e Celulose, Pablo Gimenez 
Machado e, no setor de produção 
de carne bovina, suína, ovina e 
de frango estão os executivos da 
JBS, Joesley e Wesley Batista. As 
despesas da viagem serão custe-
adas pelos próprios empresários.

O ministro Carlos Fávaro ex-
plica que os empresários terão 
a oportunidade de discutir com 
o setor privado as demandas de 
importação e exportação entre 
os dois países. 

“É uma comitiva bastante eclé-
tica, contemplando a diversidade 
do nosso agronegócio, não só 
daqueles que estão interessados 
em vender seus produtos, mas 

também comprar, para que pos-
samos avançar na agroindústria. 
É um sinal do prestígio do presi-
dente Lula junto ao setor, que fez 
questão de participar da missão 
e também da importância que o 
governo federal destaca ao agro”, 
relata o ministro. 

Além disso, Fávaro declara 
que é uma comitiva importante 
para a relação do país. “Tanto 
para vender mais para a China 
como para comprar produtos que 
sejam importantes para o Brasil. 

Com isso, gera oportunidades de 
empregos, desenvolvimento eco-
nômico e retomar as boas rela-
ções fraternais com o povo chinês. 
Vamos preparar para a chegada 
do presidente Lula, que vem em 
uma outra comitiva, se agrega 
à nossa e vamos trazer grandes 
notícias para o povo brasileiro.”

MS em destaque nas negociações
De acordo com o economista 

Enrique Duarte, a China é o 
principal parceiro comercial 

do Brasil desde 2009 e continua 
com o seguimento. No ano pas-
sado, o comércio entre os dois 
países somou 171,49 bilhões 
de dólares. “Os principais pro-
dutos que o Brasil vende para 
China são soja, óleos brutos 
de petróleo, minérios de ferros 
e seus concentrados, celulose, 
carne bovina, carne de frango, 
carne suína, ferro-ligas, al-
godão bruto, minérios de co-
bres e seus concentrados.”

“Dos produtos citados, 

Mato Grosso do Sul produz 
a maioria. Portanto, é estra-
tégico manter essas relações 
comerciais com os chineses. 
Outra característica é que este 
produto a China não tem condi-
ções de produzir internamente. 
Desta forma, vão continuar 
comprando do Brasil e, con-
sequentemente, do Estado”, 
afirma Duarte. 

Ainda de acordo com o eco-
nomista, o que talvez seja um 
fator contrário nesta relação 
comercial é que 98,2% são 
produtos que importamos dele 
e são manufaturados dos mais 
diversos. Sendo assim, o que o 
Brasil precisa é agregar valor, 
cada vez mais aos produtos 
exportados, para não conti-
nuarmos com a famosa troca 
desigual, vendemos produtos 
primários e importamos pro-
dutos industrializados.

“Contudo, dentro da poten-
cialidade do comércio interna-
cional de MS, a relação entre 
o Estado e a China deve conti-
nuar, pois até agora está sendo 
algo muito promissor. E, o que 
nos resta, como dever de casa, 
é agregar mais valor aos nossos 
produtos, no qual se consegue, 
quando industrializamos cada 
vez mais os produtos chamados 
de commodities – que são pro-
dutos que funcionam como ma-

téria-prima, como carne, soja, 
petróleo e minério”, finaliza 
Enrique. 

Comitiva do agro
O Ministério da Agricultura 

e Pecuária informou, por meio 
de nota, que Fávaro e a equipe 
técnica estão trabalhando 
com os acordos comerciais, 
em medidas de simplificação 
de processos, por meio da digi-
talização, na abertura de mer-
cados para novos produtos bra-
sileiros, junto às autoridades 
chinesas.

Cabe destacar que o ministro 
Carlos Fávaro embarcou, na 
segunda-feira (20), com destino 
a Pequim, na China. A previsão 
de chegada ao país asiático é 
nesta quarta-feira (22). Desta 
forma, a partir de terça-feira 
(28), ele inicia a agenda oficial 
com as autoridades chinesas. 
Ao longo da visita do presi-
dente Lula, haverá eventos 
empresariais, seminários e a 
assinatura de atos intergover-
namentais.

Por fim, o comunicado des-
taca que, desde 2009, a China 
é o maior parceiro comercial 
do Brasil e uma das principais 
origens de investimentos em 
território brasileiro. Em 2022, 
a corrente de comércio atingiu 
recorde de US$ 150,5 bilhões.

Haddad: arcabouço fiscal será anunciado durante 
envio da LDO ao Congresso, até 15 de abril

Protesto tem fogo em boneco do ex-presidente

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,243 R$ 5,245 0,0954
Dólar Turismo R$ 5,34 R$ 5,445 -0,2016
Euro R$ 5,634 R$ 5,636 0,2134
Libra Esterlina R$ 6,394 R$ 6,395 -0,6062

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 328,35 
IBOVESPA (SP): 100.998,13 +75,24 (0,075%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  261,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  239,50
Frango Congelado   R$       7,03 
Frango Resfriado  R$       7,12
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    11,00 
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  154,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    71,00
*Atualizado: 25/02

Cotações

Poupança 

22/03              0,3575 
23/03              0,3575 
24/03              0,3575 
25/03              0,3575 
26/03              0,3575 
27/03              0,3575 
28/03              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.302,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 7.507,49
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.302,00
4 - Salário-família por filho de ate 14 anos: R$ 59,82 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.754,18
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.754,18

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria Interministerial MPS/MF Nº 26, a qual estabeleceu as faixas 
de salário de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, 
válida a partir de 10 DE JANEIRO DE 2023, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.302,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.302,00 até R$ 2.571,29  9%              7,5% a 8,25%
de R$ R$ 2.571,30 e R$ 3.856,94           12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.856,95 e R$ 7.507,49                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
22/03            0,5000
23/03            0,5000
24/03            0,5000
25/03            0,5000
26/03            0,5000
27/03            0,5000
28/03            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 29º

São Paulo                  18º           30º

Brasília 18º  26º

Rio de Janeiro 20º  32º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande  21°   32°
Dourados    21°   33°
Corumbá               23°             32°
Maracaju        21°         34°
Ponta Porã         20°         31°
Três Lagoas      24°       35°
Mundo Novo            22°        34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 51% máx. 87%

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              

Março de 2023

Após o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva afirmar 
que o novo arcabouço de re-
gras fiscais do governo fe-
deral será anunciado apenas 
após sua volta de viagem ofi-
cial à China, o ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, 
disse ontem (21), que a pro-
posta será apresentada “por 
ocasião da remessa” do pro-
jeto de LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de 2024 para 
o Congresso Nacional.

Lula embarca para a China 
na próxima sexta-feira (24). 
O prazo legal para o envio 
do PLDO é 15 de abril. Na 
segunda-feira (20), Haddad já 
havia dito que pretendia anun-
ciar a proposta ainda esta 
semana – o que foi descartado 
por Lula –, mas que o envio ao 
Congresso poderia levar mais 
tempo, devido ao prazo legal 
de envio do PLDO.

“As novas regras fiscais 
serão apresentadas por oca-
sião da remessa (do projeto) 
da LDO para o Congresso”, 
afirmou Haddad, em discurso, 

por videoconferência, no en-
cerramento do seminário “Es-
tratégias de Desenvolvimento 
Sustentável para o Século 
XXI”, promovido pelo BNDES 
(Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial), em parceria com o Cebri 
(Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais) e com a Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), no Rio.

O ministro também res-
saltou seu trabalho, já ini-
ciado, na interlocução política 
para aprovar as novas regras 
fiscais no Congresso Nacional. 
Haddad contou que vêm se 
reunindo com “interlocutores 
diversos”, para tratar da pro-
posta de novo arcabouço fiscal. 
Após apresentar as novas re-
gras para o presidente Lula 
na sexta-feira (17), o ministro 
passou sábado, domingo e a 
segunda-feira (20), “traba-
lhando na interlocução”. Se-
gundo Haddad, esse trabalho 
de interlocução prévia com o 
Legislativo foi uma recomen-
dação de Lula.

Na tarde de ontem (21), um 
vídeo começou a circular nas 
redes sociais e nas imagens 
é possível ver manifestantes 
protestando em plena ave-
nida Paulista, em São Paulo. 
O que chama a atenção é que, 
durante a mobilização, eles 
ateiam fogo em um boneco 
com as imagens dos rostos do 
ex-presidente Jair Messias 
Bolsonaro e do presidente 

do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. 

Na capital paulista, o pro-
testo ocorreu em frente ao 
edifício do BC, na avenida 
Paulista. Juvândia Moreira 
Leite, vice-presidente da 
CUT, disse que Campos Neto 
tem que “pedir para sair”, e 
contestou a legislação que 
determina a autonomia da 
autoridade monetária.
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Tendência é de que Palmeiras e Água Santa joguem nos dias 2 e 9 de abril
Gazeta Press

Com a definição dos fina-
listas do estadual de 2023, a 
FPF (Federação Paulista de 
Futebol) informou, na madru-
gada de terça-feira (21), que 
realizará o Conselho Técnico 
das decisões do torneio na 
próxima semana. A entidade 
vai esperar o sorteio dos 
grupos da Libertadores para 
definir as datas e os horários 
exatos.

O sorteio dos grupos da 
Libertadores acontece na se-
gunda-feira (27), às 20h (de 
MS), na sede da Conmebol, 
em Luque, no Paraguai. A 
tendência, no entanto, é que 
Palmeiras e Água Santa se en-
frentem nos dia 2 e 9 de abril. 
O primeiro jogo terá mando do 
clube de Diadema. Já a volta 
será na casa do Verdão.

“A Federação Paulista de 
Futebol informa que reali-
zará, na próxima semana, o 

conselho técnico das finais do 
Paulistão Sicredi 2023. Datas 
e horários exatos dos dois 
jogos da decisão, que aconte-
cerão nos finais de semana de 
2/4 e 9/4, serão definidos com 
os clubes finalistas, Palmeiras 
e Água Santa, no conselho, e 
levará em consideração o sor-
teio dos grupos da Conmebol 
Libertadores, que acontece 
no dia 27”, comunicou a FPF.

O Palmeiras garantiu uma 
vaga na final, após bater o 
Ituano por 1 a 0, no domingo 
(19), no Allianz Parque. Já o 
Água Santa superou o Red 
Bull Bragantino, anteontem 
(20), por 4 a 2 nos pênaltis, 
após empate de 1 a 1 no tempo 
normal.

E o Água Santa? 
O Água Santa foi de zebra 

a sensação e finalista do 
Paulista. O time de Diadema 
jogou como zebra contra o São 
Paulo, nas quartas de final, e 

contra o Red Bull Bragantino, 
na semifinal. Eliminou os dois 
adversários nos pênaltis e 
agora pega o Palmeiras, na 
decisão.

O Água Santa não está em 
nenhuma das quatro divisões 
do futebol nacional. Para jogar 
o Paulista, o clube montou um 
elenco de apenas 26 jogadores 
e com contratos de curta du-
ração, pois não tem calendário 
completo em 2023.

A equipe chegou à final 
do estadual sete anos após 
conquistar o acesso à elite. O 
Água Santa disputou a série 
A1 do Paulista pela primeira 
vez, em 2016.

O técnico Thiago Carpini 
tem só 38 anos e é considerado 
um estudioso. Licenciado pela 
CBF, ele estuda na AFA para 
um dia trabalhar no exterior. 
Apesar de novo, já dirigiu 
vários times paulistas como 
Guarani, Botafogo, Oeste e 
Ferroviária.

Vila Belmiro deve receber jogo de ida
O jogo entre Água Santa e 

Red Bull Bragantino levou bom 
público ao estádio do Santos.

Onze mil quinhentas e sete 
pessoas foram à Vila Belmiro, 
para acompanhar a semifinal 
do Campeonato Paulista. A 
renda foi de R$ 373.290.

Este número é superior à 
média de público do Santos, 
no estadual. Eliminado na fase 
de grupos, o Peixe levou 10.491 
torcedores por jogo na Vila, com 
renda média de R$ 477.210. O 
clube mandou no duelo contra 
a Ferroviária, no Canindé, não 
incluído no cálculo.

A decisão não pode ser no 
estádio Distrital do Inamar, casa 
do Água Santa. O local não 
possui a capacidade mínima de 
10 mil pessoas para receber par-
tidas do mata-mata do Paulista.

O clube de Diadema deseja 
permanecer na Vila Belmiro. O 
primeiro jogo da decisão é de 
mando do Água Santa.

Igor Siqueira e Lucas Musetti Perazolli
UOL/Folhapress

Yuri Alberto reeditará, na 
seleção brasileira, a dupla 
com Rodrygo, parceria que 
deu muito certo na base, mas 
não vingou no elenco profis-
sional do Santos. Yuri Alberto, 
do Corinthians, foi o escolhido 
pelo técnico Ramon Menezes 
para substituir o lesionado 
Richarlison, no amistoso do 
Brasil contra o Marrocos, sá-
bado (25), às 18h (de MS), 
em Tânger. O centroavante 
encontrará na seleção sua 
dupla de base: Rodrygo, do 
Real Madrid.

Yuri era artilheiro na base 
do Santos, mas teve dificul-
dade para se firmar no elenco 
profissional, antes de acertar 

um pré-contrato com o Inter.
Rodrygo subiu com Yuri 

Alberto no fim de 2017, se des-
tacou rapidamente e acertou 
com o Real Madrid (Espanha), 
enquanto o amigo amargou o 
banco de reservas na maior 
parte do tempo.

Rodrygo foi uma espécie 
de sombra para Yuri, que 
era comparado com o atual 
atacante do Real Madrid dia-
riamente. Muitos dentro e 
fora do Santos entendiam 
que ele não daria certo e até 
brincavam que só deu certo 
na base por causa das assis-
tências de Rodrygo.

 Volta por cima
Yuri Alberto saiu do Santos 

em 2020, por entender que o 
clube não apresentava um 

bom projeto para a sua car-
reira. Os empresários ten-
taram colocar o atacante na 
Europa, mas o destino foi o 
Internacional, clube onde o 
Menino da Vila brilhou.

Yuri voltou a render tudo 
que rendia na base e foi nego-
ciado com o Zenit (RUS) por R$ 
150 milhões, no início de 2022.

Os conflitos entre Rússia 
e Ucrânia fizeram Yuri Al-
berto ser emprestado e a 
escolha foi pelo Corinthians, 
que posteriormente cedeu Ro-
bert Renan e Du Queiroz aos 
russos.

Aos 22 anos, Yuri ganha a 
primeira chance na seleção 
brasileira principal, confirma 
toda a sua projeção de base e 
reencontra Rodrygo, agora ao 
lado de sua sombra, no Peixe.

Victor Martins
UOL/Folhapress

Entre os 20 clubes que 
vão disputar o Campeonato 
Brasileiro da Série A, ne-
nhum fez tantas contrata-
ções para a temporada 2023 
como o Cruzeiro. Até o mo-
mento, foram 17 reforços, 
número que vai chegar a 18, 
em breve, com o zagueiro Lu-
ciano Castan, que já está em 
Belo Horizonte, para acertar 
com o clube.

O Cruzeiro ainda está em 
busca de algumas peças para 
a disputa do Campeonato 
Brasileiro, apesar de ter con-
tratado quase dois times. 
Mas a diretoria do clube, que 
pertence a Ronaldo, já avisou 
os torcedores: não esperem 
por contratações de impacto, 
já que o orçamento cruzei-
rense não permite grandes 
investimentos.

“No ano passado, mon-
tamos um time com perfil 
de Série B. Terminado esse 
ciclo, tivemos que reconstruir 
o elenco novamente. Se pegar 
o volume de transferência 
nesse período, ele é insano. 
E nenhum clube quer fazer 
isso. Nosso objetivo, daqui 
para a frente, é fazer ajustes 
pontuais. Fazer uma, duas ou 
três contratações, e não mais 
18”, disse Pedro Martins, di-
retor de futebol do Cruzeiro.

Quem chegou
O técnico Pepa tem che-

gada prevista para quinta-
-feira (23), quando terá o pri-
meiro contato com o elenco 
cruzeirense. Com tantas no-
vidades em relação ao grupo 
que conquistou a Série B do 
ano passado, o novo trei-
nador terá à disposição jo-
gador que nem sequer jogou 
com Paulo Pezzolano. São 
os os casos dos volantes Ri-
chard e Fernando Henrique, 
além do goleiro Anderson. Já 
o lateral esquerdo Marlon en-
trou em campo apenas uma 
vez, sob o comando do antigo 
treinador.

Goleiro: Anderson
Laterais direitos: Igor For-

miga e William
Zagueiros: Neris, Reynaldo 

e Luciano Castan (ainda não 
oficializado pelo clube)

Lateral esquerdo: Marlon
Volantes: Wallisson, Ma-

theus Jussa, Richard, Fer-
nando Henrique e Ramiro

Meias: Mateus Vital e Nikão
Atacantes: Gilberto, Wesley, 

Rafael Bilu e Matheus Davó

O que ainda falta
O elenco celeste ainda 

não está completo para a 
sequência da temporada, 
apesar da quantidade de jo-
gadores que o Cruzeiro con-
tratou, nos primeiros meses 
de 2023. Algumas carências 
foram sentidas pelo técnico 
Paulo Pezzolano, como a 
falta de um lateral esquerdo 
e também de jogadores que 
atuem nas pontas. Com a 
chegada do português Pepa, 
uma nova avaliação será 
feita, do grupo.

“A capacidade de investi-
mento do Cruzeiro é baixa. 
Tivemos uma melhoria em 
relação ao ano passado, mas 
em comparação com nossos 
concorrentes, estamos na se-
gunda parte da tabela e lá 
embaixo. Todo recurso uti-
lizado para contratações foi 
alocado de maneira estraté-
gica, olhando jogadores com 
maior experiência na Série 
A, que poderiam aumentar 
nosso nível competitivo”, con-
forme disse Pedro Martins, 
diretor de futebol do Cruzeiro.

O Cruzeiro tem até o dia 
5 de abril para buscar re-
forços para as posições mais 
carentes, vistante o começo 
da Série A. Depois disso, 
a janela de transferências 
para os clubes brasileiros vai 
se abrir somente em julho. 
Entre os nomes procurados 
pela Raposa está o do lateral 
esquerdo Júnior Caiçara, que 
está livre, no mercado da 
bola. Isso dentro do perfil 
traçado por Ronaldo e seus 
diretores.

EC Água SantaEC Água Santa

Jogadores do Água Santa 
comemoram, diante do 
Bragantino, a passagem 
para a final do Paulista 

Treino da seleção 
brasileira, segunda-
feira (20), em Tânger

Sorteio da Libertadores vai definir 
as datas das finais do Paulista

Yuri Alberto reedita dupla, após Yuri Alberto reedita dupla, após 
sofrer com sombra de Rodrygosofrer com sombra de Rodrygo
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EC Água Santa

Cruzeiro já contratou 
quase dois times em 
ano de volta à elite
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O município de Aquidauana, a 140 km de Campo 
Grande, vai sediar o Estadual Escolar de Handebol, no 
sábado (25) e domingo (26). As disputas do sub-18 e sub-14 
acontecerão no ginásio municipal. Segundo a Feems 
(Federação Escolar de Esporte de MS), no masculino, 
os jogos envolvem escolas de Rio Brilhante, Corumbá, 
Aquidauana, Água Clara, Nioaque, e Chapadão do Sul. No 
feminino, apenas Chapadão do Sul e Rio Brilhante. (LS)

O Brasileiro de Atletismo escolar começou ontem (21), em 
Brasília, e Mato Grosso do Sul participa com delegação de 12 
atletas, que desembarcaram segunda-feira, na capital federal. 
Segundo a Feems, são seis competidores no masculino e 
seis no feminino que disputam as provas de: arremesso 
de peso; salto em distância; 100 m; 200 m; 400 m; 800 m; e 
1,500 m. A competição é para a faixa etária de 16 a 18 anos 
(nascidos em 2005, 2006 e 2007). As provas do Brasileiro de 
Atletismo ocorrem no Comando Militar do Planalto – Divisão 
de Educação Física e vão até amanhã. O evento tem a 
participação das 27 unidades da federação. (LS)

O Douradina/Operário é a primeira equipe de Mato 
Grosso do Sul a entrar em quadra pela Supercopa de 
Futsal feminina, em Cascavel (PR). Hoje (22), às 16h30 
(de MS), enfrenta o São José-SP. O jogo vale pelo grupo 
A, que conta ainda com o Taboão-SP. No B, a outra 
representante do Estado, Serc/UCDB joga às 18h30, com 
a anfitriã Stein Cascavel, na chave que também participa 
o Leoas da Serra-SC. As equipes jogarão entre si dentro 
dos seus respectivos grupos, no sistema de todos contra 
todos, classificando-se para a fase semifinal o primeiro e o 
segundo colocado de cada. As fases semifinal e final serão 
disputadas em formato eliminatório e o campeão garante a 
vaga para a Conmebol Libertadores, que acontecerá de 4 a 
11 de junho, no Paraguai. (LS, com site do São José) 

Aquidauana recebe handebol escolar local

MS viaja com 12 para atletismo sub-18 

Equipes estreiam na Supercopa de Futsal

Copa do Nordeste
20h30 – Bahia x CRB – 
Onefootball
20h30 – Campinense x Vitória – 
Onefootball
20h30 – ABC x Fluminense/PI –
Onefootball
20h30 – CSA x Sport – 
Onefootball
20h30 – Sergipe x Sampaio 
Corrêa – Onefootball
20h30 – Naútico x Ferroviário – 
Onefootball
20h30 – Ceará x Atlético/BA – 
Onefootball

Futebol feminino
13h45 – Champions League: 
Lyon x Chelsea – DAZN e YouTube
16h – Champions League: PSG 
x Wolfsburg – DAZN e YouTube 

Vôlei
15h – Champions League 
Feminina: Igor Gorgonzola 

Novara x Stuttgart – Star+
15h30 – Campeonato Italiano 
Masculino: Vero Volley Monza x 
Itas Trentino – Star+
18h – Superliga Feminina: 
Maringá x Brasília – SporTV2

Basquete
18h – Campeonato Brasileiro 
Masculino: Vitória x Blumenau 
– YouTube 
19h – NBB: Fortaleza x Bauru – 
YouTube e TikTok
19h30 – NBA: Dallas Mavericks 
x Golden State Warriors –
ESPN2
22h – NBA: Los Angeles Lakers 
x Phoenix Suns – ESPN2

Tênis
11h – ATP e WTA de Miami: 
primeira rodada – ESPN3 e 
Star+

Veja na TV Às 20h30, na ESPN e Onefootball, Santa 
Cruz x Fortaleza, pela Copa do Nordeste

Evelyn Victoria/Divulgação

Fonte: ondeaassistir.net.br

Futebol feminino

Voleibol

Jogadora revela frustrações com estrutura em 
retorno ao time do coração, depois de 30 anos

Formiga se arrepende 
de volta ao São Paulo

Luiza Sá, Talyta Vespa e Gabriela Brino
UOL/Folhapress 

Ídolo do futebol brasileiro 
e reconhecida internacional-
mente, Formiga tinha um 
plano ao se despedir do Paris 
Saint-Germain, em 2021: se 
aposentar jogando pelo time 
do coração, o São Paulo, 
clube que a revelou para o 
mundo. 

Duas vezes vice-campeã 
olímpica e uma vez vice-
-campeã mundial de futebol 
feminino, ela é a única pessoa 
do mundo a ter participado, 
como atleta, de 7 Copas do 
Mundo (incluindo homens e 
mulheres). 

Trinta anos depois de sua 
primeira passagem, Formiga 
revelou à reportagem que 
encontrou a mesma condição 
que via no clube nos anos 
1990, sem perceber a evo-
lução do futebol feminino 
nesse período. A soteropoli-
tana foi dispensada do Tri-
color no fim de 2022.

As queixas da atleta – hoje 
com 45 anos – são muitas: 
gramado sintético para os 
treinos; academia com ho-
rário limitado e apenas um 
turno para fisioterapia, da 
qual Formiga precisou depois 
da lesão no músculo poste-
rior da coxa direita.

A quantidade de uniformes 
também era limitada: cada jo-
gadora tinha duas camisas de 
jogo. Só que, a cada saída do 
clube, as atletas precisavam 
devolver os uniformes para 
que as novas contratadas as 
usassem.

E as outras duas camisas? 
Formiga conta que eram des-
tinadas a jogos festivos ou 
leilões. “E a gente, jogadora, 
que rala o ano inteiro, tem de 
se virar com duas camisas.”

Fisioterapia escassa
Formiga machucou as duas 

coxas em sua segunda pas-
sagem pelo São Paulo e pre-
cisou de fisioterapia intensiva 
para se recuperar. O clube, 
ela conta, oferecia apenas um 
horário por dia. Ela, então, 
buscou fora do clube o trata-
mento particular, como alter-
nativa para voltar mais rápido 
aos campos. “Ouvi do super-
visor [Kaio Pereira, que já não 
está mais no clube] que eu 
não deveria fazer fisioterapia 
fora do São Paulo, que não era 
certo. Mas se só me ofereciam 
um período, eu ia fazer o quê? 
Ficar em casa dormindo? Eu 
queria voltar a treinar logo.”

Formiga não se recuperou 
da lesão a tempo de disputar 
a final do Paulista daquele ano. 
Ela acredita que o primeiro 
tratamento, na coxa direita, 
foi feito às pressas. A volante 
precisou forçar o retorno, o 
que terminou em outra lesão: 
dessa vez, na coxa esquerda.

Deboche por parte da supervisão
“Quando voltei ao São 

Paulo, foi algo absurdo. Um 
choque de realidade muito 
grande. Fiquei muito triste 
com o que vi. A gente juntava 
a galera para conversar e de-
bochavam quando eu sugeria 
melhorias. A estrutura que 
dão até hoje para o futebol 
feminino não é boa. Não é ba-
cana”, disse a atleta.

Formiga conta, ainda, que 
o material de treino atrasava 
dias, e a comissão precisava 
tirar leite de pedra. Ela afirma 
ter chegado a oferecer parce-
rias com empresas de artigos 
esportivos, mas era ironizada 
pela comissão e pelo super-
visor. “Eles diziam ‘vai lá com 
seus amigos, da marca tal’. 
Chato, né?”.

“Vi muitas meninas rom-
pendo o ligamento do joelho 
por causa do gramado sin-
tético. Não tem como você 
treinar a semana toda no sin-
tético para chegar no fim de 
semana e jogar num campo. 
Tem uma diferença grande. 
No campo, você escorrega. 
É difícil de acostumar. E o 
clube não oferece sequer uma 
chuteira de society para elas 
treinarem. Eu sou cascuda, 
estou acostumada, então não 
me prejudicava. Mas eu via 
as meninas sofrendo. E não 
imaginava que ainda hoje tudo 
isso aconteceria. Estamos num 
momento em que não podemos 
dar passos para trás. Daqui 
para frente, tem que ser só 
melhoria”, afirma.

O campo citado por Formiga 
fica no clube social. Ele possui 
grama sintética semelhante 
às quadras de aluguel e dife-
rentemente de estádio, como 
o Allianz Parque ou Arena da 
Baixada. Lá existe um horário 
reservado para o time femi-
nino treinar, e, de acordo com 
o clube, as jogadoras optam 
pela facilidade da logística, 
pois pelo Morumbi tem alimen-
tação, moradia e a fisioterapia.

O contrato da volante en-
cerrou em 2022 e, de acordo 
com ela, o clube tentou a reno-
vação. “Eu disse não”, conta. 
Ela afirma, ainda, que ao sair, 
queriam que ela devolvesse 
os uniformes. “Ouvi que, se eu 
não devolvesse, descontariam 
do meu salário. Eu disse: ‘Pois, 
meu filho, desconte! Não vou 
devolver’. O que é isso? Passei 
o ano todo com essa roupa. Daí 
a menina vai chegar vai ter que 
cheirar o meu sovaco? É falta 
de respeito comigo e com ela”.

‘Em quarto tá bom’
Outro ponto que desgastou 

Demétrio Vecchioli
UOL/Folhapress

Destaque da seleção bra-
sileira de vôlei na campanha 
da prata olímpica, em 2021, e 
do vice-campeonato mundial, 
de 2022, Carol Gattaz não vai 
defender o Brasil, em 2023. A 
central sofreu uma lesão grave 
no joelho, em partida da Su-
perliga, no sábado (18), e terá 
que ser submetida a cirurgia.

De acordo com o Minas 
Tênis Clube, Gattaz teve uma 
ruptura do ligamento cruzado 
anterior do joelho direito, o 
chamado LCA. A operação vai 
acontecer nos próximos dias e 
o tempo usual de recuperação 

é entre seis e nove meses. 
Assim, ela também não joga 
a fase final da Superliga pelo 
Minas, que briga pelo segundo 
lugar da classificação.

Gattaz, que tem 41 anos, só 
jogou sua primeira Olimpíada 
em Tóquio, não participou da 
campanha da Liga das Nações 
no ano passado, mas voltou 
para o mundial, quando o téc-
nico José Roberto Guimarães 
não podia contar com a central 
Diana, que havia passado por 
cirurgia. A expectativa era de 
que ela seguisse com a seleção 
neste ano de 2023, quando a 
temporada internacional vai 
culminar com o Pré-Olímpico, 
em setembro. O Brasil caiu em 

um grupo duro, no Japão, que 
também terá, entre outras, as 
donas da casa e a Turquia. São 
duas vagas por grupo.

A seleção tem uma cen-
tral indiscutivelmente titular, 
Carol (também chamada de 
Carolana), e a tendência é 
Diana ter mais espaço este 
ano, depois de ótima tem-
porada pelo Barueri, de Zé 
Roberto. Julia Kudiess, que 
jogou o mundial, é reserva de 
Gattaz e Thaisa no Minas, e só 
deve ter espaço agora, com a 
lesão da veterana. Thaisa está 
aposentada da seleção desde 
2021, mas sempre existe a 
expectativa de que ela, aos 35 
anos, mude de ideia.
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Lesão grave tira Carol Gattaz do Pré-Olímpico

Clube  
se defende
O UOL procurou o São 

Paulo e, em nota, o clube 
se defendeu das críticas. 
Disse que a escolha pelo 
piso sintético [grama ar-
tificial], na sede social 
do clube, ocorreu por 
causa de uma votação 
das atletas. 

Além disso, que a 
equipe feminina tem 
duas academias à dis-
posição e também argu-
mentou que as profissio-
nais do departamento 
médico trabalham em 
turnos diferentes, para 
dar conta da demanda.

“O departamento mé-
dico da equipe feminina 
principal conta com duas 
fisioterapeutas e uma 
médica. As profissionais 
trabalham em turnos di-
ferentes, inclusive com 
atividades de prevenção 
e ativação, por três vezes 
na semana, antes dos 
treinos matinais e acom-
panhamento de toda a 
atividade em campo ao 
longo da semana, além 
de trabalhos de recu-
peração e tratamentos 
de lesões, no período da 
tarde”, disse. (Com Wiki-
pédia e LS)

Carol Gattaz em 
jogo contra o 
Flamengo, sábado 
(18), no RJ

Formiga, primeira 
à direita, em jogo 
do Paulista, em 
dezembro de 2022

Gilvan de Souza/Flamengo

a volante foi a falta de energia 
de quem comandava a equipe. 
Em uma conversa com o di-
retor Antônio Luiz Belardo, 
Formiga o viu limitando a 
equipe a quarto lugar no cam-
peonato.

“Sei que é difícil, que tem 
dificuldades. E eu cheguei 
cheia de energia, dizendo 
‘vamos arregaçar’, trocando 
ideia com o diretor, dizendo 
que seríamos campeãs. E 
ouvi que se a gente ficasse 
em quarto ‘tava’ bom. Me 
deu uma raiva. ‘Como é que 
é? Não. A gente vem para 
ser campeã. Eu vim para 
ser campeã. Foram passando 
meses e nada de mudar”, 
relembra.

Críticas de Cristiane e história
Pouco antes de anunciar a 

saída do clube, no fim de 2019, 
Cristiane já tinha criticado 
a estrutura do São Paulo. 
Ela ressaltou o problema do 
campo sintético e da aca-
demia antiga.

No final do ano passado, 
além do treinador Lucas Pic-
cinato, 12 atletas deixaram 
o São Paulo na base e no 
profissional. Entre os prin-
cipais desligamentos, For-
miga e Thaís Regina, capitã 
da equipe. Sobre o atual 
treinador, Thiago Viana, a 
volante tece elogios. Ainda 
assim, acredita que sua com-
petência é insuficiente para 
mudar toda uma estrutura. 
“Ele sozinho não vai conse-
guir fazer nada”.

Rubens Chiri/São Paulo FC
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Ouro de garimpo

Avanço 

Crise

Na avaliação das pastas, lei ‘esquenta’ ouro ilegal, 
especialmente o extraído de terras indígenas

Órgãos de combate ao 
crime se posicionam contra 
presunção da boa-fé 

Governo dará títulos de terra a 3 comunidades quilombolas, em Minas e Sergipe
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O governo Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) concedeu cinco 
títulos de terra a três comu-
nidades quilombolas, em ceri-
mônia no Palácio do Planalto, 
na terça-feira (21). O evento 
teve o anúncio de medidas 
para comemorar 20 anos de 
políticas de igualdade racial.

As comunidades beneficiá-
rias aguardam há mais de uma 
década pelo avanço em sua 
titulação: Brejo dos Crioulos, 
em Minas Gerais, e Lagoa dos 
Campinhos e Serra da Guia, 
em Sergipe. Integrantes desses 
grupos estarão no Planalto, 
para participar da cerimônia.

No primeiro ano do governo 
de Jair Bolsonaro (PL), apenas 

três comunidades receberam 
títulos – ele era crítico de 
quilombos e prometeu, em 
sua campanha, não demarcar 
um centímetro de terra. Entre 
2020 e 2022, mais cinco comu-
nidades foram contempladas, 
segundo dados do Incra (Insti-
tuto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), atualizados 
ao fim do mandato.

De acordo com a ministra 
Anielle Franco, mais de 500 
famílias serão atendidas com a 
medida anunciada e ela espera 
ao menos dobrar a quantidade 
de títulos entregues pelo go-
verno, até o final do ano.

A data marcará, no Planalto, 
o lançamento do Aquilombola 

Brasil, que é uma reformu-
lação do Brasil Quilombola, 
lançado em 2007. O programa 
trabalhará com a promoção 
dos direitos dessa população, 
não apenas quanto ao acesso 
à terra, mas também no desen-
volvimento local e na inclusão 
produtiva.

“A gente dá uma engros-
sada nele [no antigo Brasil 
Quilombola]. Tem ali alguns 
eixos, como levar infraestru-
tura, levar qualidade de vida, 
fortalecer essas titulações, 
mas, com um plano nacional 
de titulação”, completou.

Território tradicional 
A titulação, de responsabili-

dade do Incra, é a última etapa 
do processo de reconhecimento 
de um território tradicional. É o 
que garante a propriedade das 
terras aos quilombos.

Os três primeiros títulos 
emitidos durante o governo 
Bolsonaro, no entanto, só acon-
teceram após pressão da Jus-
tiça e, em parte, em razão da 
pandemia.

O de Reserva do Iguaçu, a 
350 km de Curitiba (PR), Inver-
nada dos Negros, em Campos 
Novos (SC), e Rio dos Macacos, 
em Simões Filho (BA). Muitas 
vezes, as titulações compre-
endem apenas parte do terri-
tório reivindicado, como é o 
caso.

Um mês após a tempestade 
que resultou em 65 mortes em 
São Sebastião, no litoral norte 
paulista, o prefeito Felipe Au-
gusto (PSDB) utilizou uma 
rede social para pedir a volta 
dos turistas para o município. 
O turismo está entre as prin-
cipais atividades econômicas 
da cidade que, desde a tra-
gédia, está com suas praias, 
pousadas e restaurantes es-
vaziados. 

“Convido a todos os turistas 
a visitarem São Sebastião no-
vamente, a cidade está de 
braços abertos para recebê-
-los”, escreveu, em sua conta 
no Twitter, onde também pu-
blicou um vídeo em que apela 
pelo retorno dos visitantes, 
nos próximos feriados.

“Convido para que, já nos 
próximos feriados, retornem 
para cá, porque nossa matriz 
econômica, que é o turismo, 
é extremamente importante”, 
disse Felipe Augusto.

Ele também pediu aos tu-
ristas que reflitam e tomem 
atitudes que colaborem com 
a recuperação da cidade. 
“Cuide do seu lixo, preserve 
a nossa cidade, veja toda 
catástrofe e a tragédia que 
assolou o município e quantas 
pessoas hoje estão passando 
dificuldades.”

No último dia 11, a “Folha” 
percorreu estabelecimentos 
e praias de São Sebastião, 
onde pouquíssimos turistas 
aproveitavam as belezas e 
a infraestrutura hoteleira e 
gastronômica da cidade li-
torânea.

Cicatrizes deixadas na 
paisagem e dificuldades 
como falhas no abasteci-
mento de energia da cidade 
reforçavam a sensação de 
destruição e de luto, segundo 
visitantes que conversaram 
com a reportagem.

A tragédia também 
acirrou disputas políticas no 
município, desencadeando 
uma série de crises para 
a gestão do prefeito Felipe 
Augusto.

Na noite da última terça-
-feira (14), a Câmara Muni-
cipal aprovou a abertura do 
processo de cassação contra 
Augusto por supostas irre-
gularidades nos gastos pú-
blicos, durante a pandemia 
de covid-19.

A prefeitura, por sua vez, 
afirma que pedidos de libe-
rações de recursos e con-
tratação de financiamentos 
para amenizar os efeitos das 
chuvas no município estão 
travados na Câmara.

Há, segundo a prefeitura, 
três projetos importantes 
para a realização de obras 
emergenciais cujas propostas 
para custeio estão nas mãos 
do Legislativo local, desde o 
final de fevereiro. 

A ministra da 
Igualdade Racial, 
Anielle Franco

Garimpo ilegal na terra 
indígena Yanomami, 
em Roraima

Praia de Camburí 
tem poucos 
frequentadores, 
após deslizamentos

São Sebastião pede volta de 
turistas, após tragédia das chuvas

Os três novos títulos que 
serão emitidos pelo governo 
Lula abrangem cerca de 3.100 

hectares e se sobrepõem a um 
total de cinco propriedades 
privadas.

O Ministério dos Povos In-
dígenas, Ministério do Meio 
Ambiente e Ministério da Jus-
tiça, incluindo Polícia Federal, 
essas três pastas e um dos 
principais órgãos de combate 
ao crime, no país, se posi-
cionam contra a presunção 
da boa-fé no comércio do ouro 
de garimpo. A posição está 
registrada em manifestações 
enviadas à AGU (Advocacia-
-Geral da União).

Ainda assim, o órgão de-
fende a permanência da norma 
em parecer enviado ao STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Segundo a AGU, a lei é mal 
aplicada, e sua revogação pio-
raria o ambiente regulatório.

A presunção da boa-fé é 
questionada por duas ADIs 
(ações diretas de inconstitu-

cionalidade). Em seu parecer, 
a AGU afirma que se manifesta 
como advogada da lei, uma 
atribuição prevista na Cons-
tituição.

No entanto, especialistas 
ouvidos pela reportagem in-
sistem em afirmar que o órgão 
escolheu esse posicionamento, 
pois não é obrigado a atuar 
como advogado da lei, em es-
pecial quando a lei em questão 
vai contra a União.

A boa-fé está prevista no 
parágrafo 4º do artigo 39, da 
lei 12.844, de 2013 e é conside-
rada politicamente constran-
gedora para o governo Lula. 
Tecnicamente, a lei estabelece 
que o vendedor está dizendo 
a verdade quando declara a 
origem do ouro na DTVM (Dis-
tribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários). Esse tipo de insti-
tuição financeira é autorizada 
a operar com o metal e, por ser 
a primeira empresa a adquiri-
-lo após a extração, é respon-
sável por sua legalização.

Nesses dez anos, especia-
listas de diferentes áreas con-
cluíram que a boa-fé criou 
uma brecha legal para “es-
quentar” ouro de garimpo, 
especialmente o extraído de 
terras indígenas e áreas de 
preservação.

Risco à vida
Em manifestação enviada à 

AGU, para ajudá-la a elaborar 
o parecer para o STF, o Minis-
tério dos Povos Indígenas foi 
categórico em afirmar que a 
boa-fé é uma das normas que 
elevam o risco à vida para as 

comunidades indígenas.
“O garimpo é o principal 

mecanismo de extração na 
Amazônia brasileira, incidindo 
sobre diversas TIs [terras in-
dígenas] – caso das TIs Yano-
mami (RR e AM), Tenharim 
Igarapé do Rio Preto (AM), 
Munduruku (PA), Kayapó 
(PA), Alto Rio Negro (AM), Ra-
posa Serra do Sol (RR), entre 
muitas outras”, diz o texto.

“A presença de garimpeiros 
ilegais nesses territórios é 
uma ameaça permanente ao 
direito à vida, à saúde, ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e à proteção ter-
ritorial das terras indígenas, 
bem como à sua organização 
social.”

A pasta reforça, ainda, a 
correlação da lei com a cala-

midade humanitária dos ya-
nomamis.

O Ministério da Justiça e 
a Polícia Federal ampliaram 
a argumentação dentro da 
mesma linha. No entendimento 
da Secretaria de Acesso à 
Justiça, não há dúvida que a 
boa-fé desobriga as DTVMs de 
controlar a origem do produto, 
“pois prevê a presunção da le-
galidade do ouro e a boa-fé da 
pessoa adquirente, permitindo 
que todo o ouro ilegal, oriundo 
da Amazônia, seja escoado 
com a aparência de licitude”.

A manifestação também 
associa a norma à expansão 
da lavra garimpeira na Ama-
zônia, especialmente em re-
servas indígenas e unidades 
de conservação.

“Essa é uma causa impor-

tante de desmatamento, de-
gradação ambiental, contami-
nação e conflitos”, diz o texto.

A Secretaria-Geral de 
Contencioso, por sua vez, 
incluiu no posicionamento 
da pasta uma análise da área 
responsável pela estratégia 
de combate à corrupção e 
lavagem de dinheiro, que 
questiona diretamente o ar-
tigo da boa-fé.

“Está em total descompasso 
com a realidade, pois aponta 
presunção de veracidade jus-
tamente num dos elos mais 
frágeis e vulneráveis da cadeia 
produtiva do ouro, o elo no 
qual, na prática, se tem menos 
controle e no qual são iden-
tificados inúmeros casos de 
falsidade informacional”, diz 
o texto, anexado ao processo.
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DESEJO   

DATA HISTÓRICA  

DATA HISTÓRICA II    

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Duas mulheres indianas descobriram que estão 
casadas com o mesmo homem e decidiram aceitar um 
pacto para dividi-lo. Cada uma delas terá o marido 
por três dias e, no domingo, o bígamo decidirá com 
quem vai ficar. O sonho de muito brasileiro safado.   

Fundado em 18 de março de 1985, o grupo TEZ (Trabalhos e 
Estudos Zumbi) está completando 38 anos de ativismo contra a 
discriminação racial e pelos direitos humanos. Entre seus fun-
dadores e inspiradores estão o ex-deputado Ben-Hur Ferreira, 
o produtor cultural Carlos Porto, o ex-juiz e ex-secretário de 
Estado (1983, de Segurança Pública; 1987, de Educação) Aleixo 
Paraguassu Netto, e seu filho Paulo Paraguassu.   

O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira 
e o filho, diretor-presidente da Agereg, 
Odilon Júnior   

Mirelle Duailibi e o pai, médico, José 
Roberto Paquera   

O presidente do Tribunal de Contas, Jerson 
Domingos, e o produtor rural e conselheiro 
aposentado Cícero de Souza   

 O diretor-presidente da Energisa, Marcelo 
Vinhaes, e o desembargador Júlio Siqueira 
Cardoso   

O desembargador do TJ Marco André Hanson com o produtor rural e desembargador 
aposentado Joenildo de Souza Chaves, o vice-presidente do TJMS, Dorival Pavan, e o advogado 
e desembargador aposentado Luiz Carlos Santini 

A deputada federal Camila Jara (PT) e o 
desembargador do TJMS Nélio Stábile   

O deputado federal Dagoberto Nogueira 
(PSDB) e o presidente da Assembleia 
Legislativa de MS, Gerson Dino Claro (PP)   

A secretária da Semadur, Kátia Sarturi, e o 
marido, empresário, Eduardo Jorge Warde   

PENSAMENTO DO DIA   

NA LEMBRANÇA 
HOMENAGENS 

UMA PENA    POR ONDE ANDEI…   

NÃO DEU…   

NECESSÁRIO   

EMBATES   

PROJEÇÃO 

A prefeitura de Campo Grande esperava receber um extra 
de quase 100 milhões com a venda da folha de pagamento 
dos quase 33 mil servidores para os bancos privados. Como 
o governo federal reduziu a taxa de juros para empréstimo 
consignado de aposentados, nenhum banco se interessou na 
proposta. A administração deve reduzir a exigência dos valores 
e abrir nova disputa.   

O Ministério da Saúde relançou o programa Mais Médicos, 
com promessas de ampliar o número de profissionais e dar prio-
ridade para brasileiros com atuação de outros profissionais da 
área de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais 
nas equipes. O programa também vai trabalhar para melhorar o 
SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades 
Básicas, ampliando o atendimento no Brasil.    

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) foi xingada 
ao vivo durante entrevista ao programa Capital Meio-Dia. 
Ela registrou boletim de ocorrência na Polícia Federal 
após ser vítima de agressão verbal. O áudio foi enviado via 
WhatsApp, a produção alega não ter ouvido antes de soltar 
a fala do ouvinte, quando o homem chamou a senadora de 
“traidora da pátria” e “piranha traíra”. O entrevistador 
tirou o áudio após as ofensas, mas o estrago já estava feito. 
“Ele saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou 
para desfilar no Código Penal com calúnia, difamação, 
injúria e ofensa à minha honra”, disse a parlamentar, que 
vai processar o ouvinte. Lamentáveis essas agressões!   

Seis mandatos seguidos com votações expressivas nos 79 
municípios garantem ao deputado federal Vander Loubet (PT/
MS) um lugar destacado na história de Mato Grosso do Sul. Um 
dos parlamentares mais produtivos no garimpo de recursos 
federais para o Estado, Loubet é o coordenador da bancada 
congressual. E tem agora mais um coroamento com as elevadas 
missões políticas confiadas à base estratégica do governo Lula 
(PT). Uma delas é a sua presença na delegação presidencial 
para a viagem à China.   

Não confunda sonho com meta. Sonho você imagina, meta você 
corre atrás.   

Além do seu 38º aniversário, o grupo TEZ comemora 
também os 20 anos da lei 10.639/2003 de diretrizes e bases 
da educação nacional. Ela aprimorou a lei 9.394/1996, 
mandamento que tornou obrigatória a matéria de História 
e Cultura Afro-Brasileira nas redes pública e privada de 
ensino fundamental e médio. Em Mato Grosso do Sul, a 
data teve programação especial com palestras e exibições 
artísticas e culturais no teatro do Mundo.   

O escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe morreu em 22 
de março de 1832, em Weimar, na Alemanha, aos 82 anos. Autor 
de obras como o inesquecível “Fausto”, o romancista, poeta e 
político, tido como o mais sábio dos escritores da Alemanha, 
cunhou, em vida, esta frase: “Trate as pessoas da forma como 
elas devem ser e você as ajudará a tornarem-se aquilo que elas 
são capazes de ser”.  

Alegre e vibrante o almoço festivo organizado pela atuante di-
retoria do Sindicato da Habitação (Secovi-MS) para homenagear 
seu ex-presidente Marcos Augusto Netto e o ex-tesoureiro Peter 
J. Richardson. À frente dos serviços de mesa e dos agrados, o 
presidente do sindicato, Geraldo Barbosa de Paiva.   

Com o falecimento do deputado estadual Amarildo da Cruz 
(PT), a suplente é a professora de Dourados Gleice Jane Bar-
bosa, 43 anos, que assume a vaga deixada por ele na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ela também está com a saúde 
debilitada depois de ter adquirido a síndrome de Guillain-Barré, 
um distúrbio autoimune que ataca o sistema imunológico do 
próprio corpo e parte do sistema nervoso, que são os nervos 
que conectam o cérebro com outras partes do corpo.   

Um musical retratando a vida da cantora Delinha será 
lançado em outubro pelo Arrebol Cultural, que já fez mu-
sicais com Aida, Grease, Gold Spell e Mamma Mia! A atriz 
Flávia Alarcon será a dama do rasqueado.   

Fotos: Gabriel Santos

*Textos, notas e fotos publicados nesta página são de responsabilidade do colunista.

FLASHES DA POSSE DO PRESIDENTE DO TCE-MS, JERSON DOMINGOS   FLASHES DA POSSE DO PRESIDENTE DO TCE-MS, JERSON DOMINGOS   



Quadro
Assemblagem com 
madeira e gravura, 
obra de Fernando 

Anghione

Obra 
Nossa Senhora de 
Taquari, do artista 
Pedro Guilherme

Nosso 
objetivo 
é divulgar 
os artistas 
visuais e 
os eventos 
da Confraria
Fernando Anghione, presidente 
da Confraria Sociartista
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Livia Bezerra

A Confraria Sociartista (Associação dos Artistas 
Visuais Profissionais de Mato Grosso do Sul) existe 
há sete anos na Capital e, em 2019, conquistou a 
tão sonhada sede, espaço cultural onde são rea-
lizados eventos que ajudam a dar visibilidade às 
artes visuais. Hoje, aproximadamente 30 artistas 
sul-mato-grossenses compõem a associação e estão 
espalhados pelo Brasil. 

Idealizada pelo artista plástico visual e ex-presi-
dente da Confraria, Pedro Guilherme, a associação 
nasceu da necessidade de Pedro encontrar os amigos, 
pois, segundo ele, os artistas visuais trabalhavam de 
forma introspectativa, e não em grupos, como outros 
segmentos da arte. “Nós nos encontrávamos somente 
nas exposições, duas ou três vezes por ano e por isso 
surgiu a ideia da Confraria”. 

O idealizador convidou alguns amigos próximos 
para uma reunião e propôs a criação da associação, 
que é um grupo de amigos que levam o mesmo modo 
de vida, neste caso, as artes visuais. Por meio das 
reuniões, várias ideias foram surgindo entre os 
artistas, como interferências públicas, ocupação 
de praças e realização de sarau. 

A associação conquistou a tão sonhada sede em 
um imóvel cedido pela prefeitura municipal, que 
não era utilizado há mais de dez anos. Após um 
longo processo de dois anos para a solicitação de 
uma sede, a Confraria conquistou seu espaço de 
arte, que foi aprovado por meio de um termo de 
cessão pública, já renovado em 2019. 

O primeiro projeto executado por Pedro Gui-
lherme foi a Operação Piracema, onde foi colocado 
um cardume dentro de um córrego. “A ideia era fazer 
as pessoas se libertarem, por isso mostrei como os 
peixes fazem na piracema, como eles nadam contra 
a correnteza quando eram soltos”, justifica.

União entre os artistas, participação em editais 
e festivais e visibilidade no Marco (Museu de Arte 
Contemporânea) foram algumas das conquistas 
destacadas por Pedro Guilherme nesses sete anos de 
associação, com os artistas visuais de Mato Grosso 
do Sul. “Tudo isso foi fruto da nossa união e organi-
zação. Para mim, essas conquistas não têm preço”. 
Além disso, o artista relembrou um drive-thru das 
artes, realizado em 2020, durante a pandemia de 
covid-19. “Colocamos tapumes nas laterais, e inclu-
ímos telas e esculturas. Então as pessoas entravam e 
passeavam dentro de uma galeria de artes”, explica 
Pedro.

Exposição 
Nessa terça-feira (21), começou a primeira expo-

sição do ano na Confraria Sociartista, denominada  
“De Fora Para Dentro – A Moldura como Princípio 
do Processo Criativo”. Inédita em Campo Grande, 
a exposição procura mostrar a criatividade dos 
artistas a partir da moldura, “geralmente é ao 
contrário, o artista produz e depois coloca a mol-
dura. Então é uma proposta interessante”, afirma 
Pedro Guilherme.

O espaço cultural foi preparado pelos artistas que 
se voluntariaram em limpar, montar as telas e co-
locar uma nova iluminação. “Está bem bonita e pre-

Confraria 
Sociartista! 
Com sete anos, a Associação dos Com sete anos, a Associação dos 
Artistas Visuais Profissionais de Mato Artistas Visuais Profissionais de Mato 
Grosso do Sul abre exposição na CapitalGrosso do Sul abre exposição na Capital

parada para receber o público”, garante o artista.
Em três décadas de história com a arte, Pedro 

não se recorda de uma exposição tão criativa como 
esta ter sido realizada na Capital. “Já fizemos 
exposições a partir de um tema, como Manoel de 
Barros, Morada dos Baís, mas esta da moldura 
resultou em trabalhos únicos e originais”, disse.

Inspirados na arte regional, contemporânea, 
sacro, imagens folclóricas e outros estilos di-
versos, cerca de 20 artistas devem expor uma 
única obra na Confraria Sociartista, durante um 
mês. “Está todo mundo junto e misturado nesta 
exposição”, conta o artista Pedro Guilherme.

Para o presidente da Confraria Sociartista, 
Fernando Anghione, a expectativa para a expo-
sição que abre a galeria de eventos é que as artes 
visuais sejam divulgadas no Estado. “Nosso obje-
tivo é divulgar os artistas visuais e os eventos da 
Confraria”, afirma.

Fernando ainda destacou um dos eventos que 
a Confraria realiza, como a feira de artes visuais, 
que acontecem no primeiro domingo de cada mês 
e devem iniciar os trabalhos no próximo mês, na 
sede da associação.

SERVIÇO: A exposição está aberta ao público 
gratuitamente, durante 30 dias, às terças e quintas-
feiras, das 14h às 17h e aos sábados, das 8h às 11h. A 
Confraria Sociartista fica na rua Abias Batista Filho, 269, 
Portal Itayara.
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MC Guimê presta depoimento na 
Delegacia de Atendimento à Mulher

Flávio Bauraqui vive o pai 
de Camilla Damião e Paulo 
Lessa, na trama de Walcyr 

Streaming aumenta 
15,4% do mercado 
de música no Brasil 

Ex-BBB

Terra e Paixão 2022

Fim

TV

João Miguel Júnior/Divulgação

Ele e o lutador conhecido como ‘Cara de Sapato’ foram expulsos do reality 

Fernanda 
Gentil posta 
textão de 
despedida 

Atriz está 
fora da Globo, 
após 35 anos 
na emissora

A atriz Gabriela Duarte, 
48, não faz mais parte do 
elenco da Globo. A atriz diz 
que não houve acordo entre 
as partes para a renovação 
do contrato. A artista sai da 
emissora após 35 anos de 
serviços prestados. “Sou e 
serei sempre grata por tudo 
o que vivi ali. Agora, vou me 
jogar no novo, em coisas que 
ainda não tive a oportuni-
dade de fazer”, diz ela.

Gabriela deixa o canal 
três anos depois da saída 
de sua mãe, a atriz Regina 
Duarte, 76. Regina se des-
pedia em fevereiro de 2020, 
para assumir o cargo na 
Secretaria Especial da Cul-
tura do então presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Ela 
estava na emissora desde 
1969, quando atuou no fo-
lhetim “Véu de Noiva”.

Já Gabriela teve como 
um de seus papéis mais 
marcantes a insegura 
Maria Eduarda, de “Por 
Amor” (1997), filha de He-
lena, interpretada por sua 
mãe na vida real, Regina 
Duarte. Seu último tra-
balho no canal foi no papel 
de Julieta Bittencourt, na 
novela “Orgulho e Paixão 
(2018). A atriz afirma que 
entre seus planos mais ime-
diatos estão a finalização 
de um livro autobiográfico 
e a montagem de um espe-
táculo. (Folhapress)

Fernanda Gentil está de 
saída da Globo, após ter seu 
contrato fixo com a emis-
sora encerrado. A apresen-
tadora, que estava há 15 
anos na empresa, usou as 
redes nessa segunda-feira 
(20), para contar que tomou 
a decisão em 8 de março, no 
Dia das Mulheres. “Apesar 
de eu saber que é o que eu 
tenho que fazer, não deixa 
de passar um filme na ca-
beça”, escreveu. 

Ela afirmou que a con-
versa com a empresa foi 
em clima amistoso, e disse 
que vai entrar em um novo 
ciclo “enriquecedor e cheio 
de aventuras”, mas não de-
talhou que rumo seguirá na 
carreira. 

O contrato de Fernanda 
com a Globo iria até 2024, 
mas a jornalista, que estava 
fora do ar, decidiu romper o 
vínculo, em comum acordo 
com a emissora. Segundo a 
colunista Patrícia Kogut, a 
Globo informa que a apre-
sentadora “segue com as 
portas abertas para pos-
síveis projetos, seguindo 
os novos modelos de con-
tratação, como já acontece 
com outros nomes. Em 
2019, Fernanda migrou 
para a área de entreteni-
mento e comandou o “Se 
Joga”. Ela teve ainda passa-
gens pelo “É de Casa” e, em 
2021, apresentou o “Zig Zag 
Arena”. No ano passado, fez 
entradas no “Mais Você”.

Uma decisão do programa. E 
não foi tomada por nada do 
que você disse. Essa respon-
sabilidade não é sua. Essa 
culpa não é sua.”

Dania afirmou no confes-
sionário que não percebeu a 
ação de Guimê e que não se 
sentiu importunada por Cara 
de Sapato, mas a produção do 
programa considerou que eles 
passaram dos limites.

Durante a tarde, ela tinha 
sido chamada para o con-
fessionário, onde conversou 
com uma produtora mexicana 
sobre o acontecido e negou ter 
se sentido importunada.

Sobre Cara de Sapato, 
ela disse que estava “tran-
quila”. “Eu não esperava. Foi 
muito rápido. Então eu não 
vi, nada, mas normal. Foi um 
beijo que eu não esperava que 
me roubou”, afirmou. Quando 
a produtora perguntou se a 
situação a deixou desconfor-
tável, respondeu: “Não, não 
me incomodou. Ele estava 
bêbado e acho que não teve 
má intenção. Ou seja, não vi 
maldade, foi normal.”

Em relação a Guimê, ela 
não se lembrava do aconte-
cido. A produtora contou que 
ele havia passado a mão, e que 
Dania a retirou rapidamente. 
“Estava bêbada, mas não sou 
boba”, disse ela. “Acho que 
ontem todos bebemos demais, 
inclusive eu, mas não acho 
que ele fez por mal.”

As equipes de Cara de 
Sapato e de Guimê pediram 
desculpas pelas atitudes dos 
participantes, ao longo do dia.

MC Guimê 
chega para 
depor, na Deam

Reprodução
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Por Rafael Nascimento
G1 Rio

O cantor Guilherme Apa-
recido Dantas Pinho, conhe-
cido como MC Guimê, prestou 
depoimento na tarde dessa 
segunda-feira (20), na Dele-
gacia de Atendimento à Mulher 
(Deam), de Jacarepaguá, no in-
quérito que investiga crime de 
importunação sexual dentro 
do “Big Brother Brasil” (BBB).

Na chegada à delegacia, por 
volta das 13h50, Guimê disse 
estar tranquilo “na medida 
do possível”. “Estou tentando 
resolver esse caso”, disse o 
cantor. O artista estava acom-
panhado de dois advogados 
e dois seguranças. Ele ficou 
pouco mais de 50 minutos no 
local e foi embora.

Na saída, o cantor voltou 
a falar rapidamente. “Muita 
pressão nesses primeiros 
dias. Grande pressão. Fé em 
Deus”, disse. Guimê e o lu-
tador Antônio Carlos Coelho 
de Figueiredo Barbosa Jú-
nior, conhecido como Cara de 
Sapato, foram intimados na 
sexta-feira (17).

A polícia investiga se os 
dois importunaram sexu-
almente a mexicana Dania 
Mendez, durante uma festa. 
Por conta disso, na quinta-
-feira (16), a dupla foi expulsa 
do reality. Um dia após a ex-
pulsão, Guimê disse ter noção 
das falhas que cometeu.

O crime de importunação 
sexual pode incluir desde o 
famoso “beijo roubado” até 
toques inapropriados, sem a 

permissão da pessoa envol-
vida.

A polícia também solicitou 
imagens do programa para aná-
lise. O inquérito foi aberto na 
noite de quinta-feira (16). A dele-
gada Viviane da Costa Ferreira 
Pinto, titular da Deam de Jaca-
repaguá, informou ao g1 que a 
investigação foi aberta após a 
especializada “tomar conheci-
mento pelas redes sociais”.

“Assim que tomamos conhe-
cimento dos fatos, pelas redes 
sociais, a Deam de Jacare-
paguá instaurou um inquérito 
para apurar a conduta dos 
envolvidos no reality. Estamos 
fazendo diligências necessá-
rias. Foi enviado um ofício 
para a emissora, solicitando 
as imagens oficiais para serem 
analisadas pela delegacia”.

Relembre a eliminação
MC Guimê e Antônio Cara 

de Sapato foram eliminados do 

“BBB 23”, na quinta-feira (16), 
por contrariarem as regras do 
programa.

Em festa realizada na noite 
de quarta para quinta, Guimê 
passou a mão no corpo de 
Dania Mendez, mexicana que 
entrou na casa para um inter-
câmbio, sem o consentimento 
dela. Cara de Sapato deu um 
beijo e fez contatos físicos 
forçados com Dania.

O programa mostrou um 
relato de como foi a noite, 
com imagens de toda a festa, 
incluindo as interações entre 
Guimê, Sapato e Dania.

Em seguida, o apresentador 
Tadeu Schmidt mostrou ima-
gens da participante falando 
no confessionário que não per-
cebeu ação de Guimê e que não 
se sentiu importunada com a 
atitude de Cara de Sapato.

O apresentador anunciou 
então que a produção do pro-
grama considerou que eles 

tinham passado dos limites, 
contrariando as regras, e que, 
por isso, foram eliminados.

“Nós temos na nossa casa 
uma convidada. Uma visitante. 
Uma pessoa que veio de outro 
país. Mas, acima de tudo, uma 
mulher. E, como todas as mu-
lheres, merece respeito abso-
luto. A partir de tudo o que 
vimos e ouvimos, eu estou 
aqui para dizer que nós não 
gostamos do que vimos ontem. 
Sapato e Guimê passaram do 
ponto. É preciso tomar cui-
dado com os limites. Aqui e 
fora daqui. Assim, por contra-
riar as regras do programa, 
Guimê e Sapato estão elimi-
nados do ‘BBB 23’”, afirmou o 
apresentador Tadeu Schmidt 
enquanto falava com os par-
ticipantes.

“O que aconteceu hoje aqui 
não tem nada a ver com o que 
você (Dania) falou. Foi uma de-
cisão nossa. Puramente nossa. 

Folhapress 

Flávio Bauraqui, o ator que 
será conhecido como Gentil 
em “Terra e Paixão”, novela 
das nove que Walcyr Carrasco 
escreve, para suceder “Tra-
vessia”, de Glória Perez. Na 
trama, ele será pai de Jonatas 
(Paulo Lessa), que é apai-
xonado por Aline (Bárbara 
Reis), a mocinha da história, 
e também pai de Menah, papel 
de Camilla Damião. Gentil dos 
Santos é próximo de Jussara 
(Tatiana Tibúrcio), a mãe de 
Aline, que também será alvo 
de cobiça dos irmãos Caio 
e Daniel, vividos por Cauã 
Reymond e Johnny Massaro, 
respectivamente.

Spoiler 
Se não quiser saber mais 

sobre o desenrolar do no-

velo de Carrasco, não leia 
o trecho a seguir. É que o 
patriarca Gentil guarda um 
grande segredo da trama, 
a ser desvendado mais 
adiante, quando se saberá 
que Jonatas é irmão de Caio. 
O rapaz é fruto de um ro-
mance entre Gentil e a pri-
meira mulher de Antonio La 
Selva, o novo “rei do gado” 
em novela da Globo, agora na 
pele de Tony Ramos.

O nascimento de Jonatas 
antecede o casamento de 
sua mãe com o fazendeiro: 
de família conservadora – 
e racista –, a personagem 
cumpriu sua gestação longe 
dos olhares da cidade onde 
vive, no Mato Grosso do Sul. 
Menah é próxima de Mara 
(Renata Gaspar), dona da 
transportadora. Ela e Jo-
natas são ainda primos de 

Samuel (Ítalo Martins).
De alma ativista, Jonatas 

luta pelos direitos dos ne-
gros e ajuda Aline na missão 
de preservar e multiplicar 
as terras que ela herdou do 
marido, morto por capangas 
de La Selva.

Com estreia prevista para 
maio, “Terra e Paixão” é 
uma novela criada e escrita 
por Walcyr Carrasco, com a 
colaboração de Márcio Hai-
duck, Vinícius Vianna, Nelson 
Nadotti e Cleissa Regina. A 
direção artística é de Luiz 
Henrique Rios com direção 
geral de João Paulo Jabur e 
direção de Tande Bressane, 
Jeferson De, Joana Clark, Fe-
lipe Herzog e Juliana Vicente. 
A direção de gênero é de José 
Luiz Villamarim e a produção 
é de Raphael Cavaco e Mau-
ricio Quaresma.

O patriarca Gentil (Flávio 
Bauraqui) e seus filhos na 
trama de Walcyr Carrasco, 
Menah (Camilla Damião) 
e Jonatas (Paulo Lessa)

O mercado fonográfico 
brasileiro cresceu 15,4% em 
2022, na comparação com 
o ano anterior, segundo um 
relatório divulgado nessa 
terça (21), pela Pro-Música, 
entidade que representa 
as principais gravadoras e 
produtoras fonográficas do 
país. Em números, isso sig-
nifica uma arrecadação de 
R$ 2,526 bilhões, colocando 
o Brasil como o nono mer-
cado mundial, no consumo 
de música.

Como era de se esperar, a 
grande fatia deste mercado 
é ocupada pelo streaming, 
responsável por 86% da arre-
cadação. Mídias físicas como 
CDs, vinis e DVDs têm apenas 
0,5%. O resto do bolo é divi-
dido entre royalties pagos 
por execuções públicas de 
músicas e downloads. Este 
é o sexto ano consecutivo de 
crescimento do mercado.

“Crescem consistente-
mente tanto as receitas de-
correntes de subscrições às 
plataformas, como também 

aquelas geradas por publici-
dade, modelo explorado por 
algumas dessas mesmas pla-
taformas”, diz Paulo Rosa, 
presidente da Pro-Música 
Brasil. Ele se refere a Spo-
tify, Deezer, Apple Music, 
YouTube Music, Napster, 
Amazon Music e outros ser-
viços.

O relatório traz a lista 
das 200 músicas mais to-
cadas no país, no ano pas-
sado. Ela é encabeçada por 
uma versão ao vivo de “Mal 
Feito”, dos sertanejos Hugo 
& Guilherme, em parceria 
com Marília Mendonça. Em 
seguida aparece a mistura 
de rap e funk “Malvadão 3”, 
gravada por Xamã, Gustah e 
Neo Beats. No terceiro lugar, 
Mendonça volta em uma 
participação em “Vai Lá em 
Casa Hoje”, de George Hen-
rique & Rodrigo, mostrando 
a resiliência de sua presença 
na música, mesmo após ter 
morrido num acidente de 
avião em 2021, aos 26 anos. 
(Folhapress)

Músicas de Marília 
Mendonça seguem em 
destaque, mesmo após 
sua morte, em acidente
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Por Luana Balmas
Gshow/RJ

No outono é sempre igual, 
as folhas caem no quintal e a 
gente já começa a ver tudo em 
tons terrosos, né? Mas será 
que eles combinam com todo 
mundo? Para saber, é só seguir 
o método de coloração pessoal. 
A técnica é uma abordagem 
que leva em consideração a 
cor natural da pele, cabelo 
e olhos de uma pessoa para 
determinar a paleta de cores 
que mais a favorece.

A consultora de imagem 
Janaina Souza explica que, 
no método sazonal expandido, 
pensando nas cartelas de ou-
tono, existem três paletas: ou-
tono quente, outono suave e 
outono escuro.

A cartela do outono escuro 
é composta por tons mais pro-
fundos e escuros, com mais 
preto em sua composição;

A paleta de cores do outono 
quente é caracterizada prin-
cipalmente por tons quentes 
e terrosos, com um toque de 
amarelo em sua composição;

A cartela do outono suave 
é caracterizada por tons mais 
suaves e pastel, com uma in-
tensidade suave em sua com-
posição.

Quais as cores que predo-
minam em cada uma?

As paletas de cores de ou-
tono são compostas princi-
palmente por tons quentes, 
suaves e escuros, sendo pre-
dominantes as cores terrosas. 
Essas cores evocam a estética 
visual da estação, lembrando 
especialmente o outono, no 
hemisfério norte.

A paleta de cores do outono 
quente é composta por tons 
quentes, terrosos e dourados. 
Alguns exemplos de cores são 
o laranja queimado, marrom 

quente, verde-oliva, mostarda 
e cobre.

A paleta de cores do outono 
suave é composta por tons 
mais suaves e pastel. Algumas 
cores incluem bege-rosado, 
marfim, azul-petróleo, verde-
-acinzentado e tons suaves de 
marrom.

A paleta de cores do outono 
escuro é composta por tons 
mais intensos e profundos. 
Algumas cores incluem bordô, 
roxo escuro, verde-floresta, 
chocolate e cinza-carvão.

Como identificar a minha 
paleta de cores de outono?

Para determinar a paleta 
de cores de outono que mais 
favorece a sua aparência, é 
essencial considerar o tom de 
pele, a cor do cabelo e dos olhos. 
Em geral, pessoas com tons de 
pele quentes e dourados, com 
um contraste pessoal médio 
a baixo, claro ou escuro, cos-

  O estilo literário  zimmermanniano

FALANDO DE

* Sylvia Cesco

Fomos acostumados a ler e 
a gostar demais das poesias de 
Janet Zimmermann, gaúcha 
já revestida de sul-mato-
-grossulências. Seu recente 
livro, “Chamas de Flores”, é 
uma explosão de versos que 
tem encantado a todos que o 
leem. Mas a criação literária 
de Janet vem se expandindo 
também para outros  gêneros 
literários. Comprovem a bele-
zura da sua crônica “Súbita 
Luz” e do seu conto “ Pequeno 
Esquecimento”

“Súbita Luz”
Terça-feira nublada, quase 

chuvosa. A paisagem é bu-
cólica, apesar de citadina. 
Eu diria um “lócus amoenu 
surbanus perfectus”, pois 
contém árvores, grama e 
água, apesar dos edifícios. 
Para mim, poética ao ponto e 
perfeita para se buscar uma 

elevação espiritual. E andava, 
eu, nesse imenso parque de 
Campo Grande à toa, de tarde-
zinha, quando um velho monge 
passou por mim, levando um 
cão doente num braço e na 
mão esquerda uma bengala 
de estranha natureza. Sobre 
a veste “white”, uma capa 
“brown”, com um capuz que 
cobria parte das suas longas e 
levemente onduladas cãs. Deu 
até para ver o crucifixo de um 
rosário rústico – com contas-
parecidas com sementes de 
capiá (lágrimas de Nossa Se-
nhora) –, balançar um pouco 
abaixo da sua cintura. Bar-
budo e com os pés descalços, 
não olhava para o chão: se-
guia uma réstia celestial, ímã 
dos bem sãos. De repente ele 
parou, voltou, sentou-se numa 
pedra – talvez imaterial –, 
sorriu com os olhos, tentou 
dizer-me algo, mas crianças 
faceiras, surgidas não sei de 
onde, o puxaram para brincar 

e ele foi, mesmo olhando para 
mim, e, num instante, o firma-
mento abriu-se de todo e essa 
imagem sacra e viva, assim 
como surgiu, apagou-se. E o 
“Eremita”, ou “Anacoreta”, ou 
“Pai de Todos os Monges”, de-
sapareceu. Restei, abismada, 
neste plano duro e ele, em 
plena iluminação, contempla 
a face do puro Amor. Decerto 
foi pra isso a aparição: para 
eu conscientizar-me de que 
vivo no plano dos mortos e que 
para eu passar pela estreita 
porta preciso empobrecer-me, 
até atingir a humildade de um 
monge descalço... Eu tenho 
pressa, mas – confesso publi-
camente – falta-me coragem 
de atravessar o deserto para 
lutar com os (meus?) demô-
nios. Talvez eu precise de um 
empurrãozinho... de um certo 
Santo Antão”.

“Pequeno Esquecimento” 
Era um dia qualquer, o pri-

meiro de um breve ciclo. O 
menino, com seus oito anos 
e meio e de nome imponente: 
Charlesmar Natanael, brin-
cando no sopé do barraco, 
mais precisamente debaixo da 
janela lateral, avistou cascas 
de uma fruta. Vermelhas. Ah, 
que cheirinho doce e delicioso, 
meio de céu, meio de terra. 
Nunca provara uma dessa. 
Provaria? Num ímpeto natural, 
meio de gente, meio de bicho, 
devorou-as antes que as for-
migas o fizessem. Sentiu-se 
pleno, mas um buraco logo se 
formou no seu íntimo. Gigante. 
Doído. E interrogações pipo-
caram na sua mente de sensi-
bilíssimo ser em formação. Por 
que não haviam lhe oferecido 
um pedaço? Um pedacinho que 
fosse? Quem havia comido tal 
fruto que ele sequer sabia o 
nome? Sentiu-se rejeitado. Ou 
esquecido, como sempre. Ou 
menos importante. Seria esse 
o tal fruto proibido que, por 

descuido, ouvira falar? Para 
si, sim. Sangrou um par de 
lágrimas, mas logo borboletas 
picotaram seu pensamento e 
sua mágoa rainha. Afinal, so-
braram-lhe restos de paraíso 
e havia o infinito inteiro pela 
frente. Outro dia – o segundo 
–, brincando com pedrinhas 
e caracóis, encontrou – no 
chão de debaixo da mesma 
janela aberta para um jardim 
de flores rústicas – cascas 
ainda frescas daquele mesmo 
misterioso fruto. Repetiu o 
gesto: devorou-as como quem 
silenciosamente reza. E não 
questionou a situação: apenas 
engoliu o novo e medonho 
buraco. Tinha pressa de viver 
a epopeia de descobridor de 
mundos. E assim o fez. Mas 
noutro dia – o terceiro e último 
do ciclo –, seguindo rastros flu-
orescentes de lesmas, encon-
trou, debaixo da mesma janela, 
um papel, meio azul, meio roxo, 
fininho, embolotado. E como 

a curiosidade era-lhe instru-
mento principal para exercer 
sua criatividade infantil, 
tomou-o nas mãos pequenas 
e calejadas, desamassou-o... 
e lá veio o cheirinho do fruto 
proibido junto com o buraco fe-
nomenal. Desta vez, nem casca 
havia. Sentiu vontade de comer 
o papel. Experimentou, sim, 
um pedacinho. E o cuspiu. 
Tentou vomitar o buraco, mas 
esse ficou entalado na sua 
garganta. Quase não conse-
guiu respirar. Desesperado 
foi, então, até o balde do poço 
em busca de água que bas-
tasse para empurrar goela a 
baixo a dor que lhe maltratava. 
Mas o balde estava vazio. Sem 
pensar abriu a tampa do poço 
e empurrou o balde... e o bu-
raco, consigo. Era domingo e 
todos dormiam.

* Professora, cronista e poeta

Outono quente, suave ou 
escuro: descubra como 
usar as cores de cada paleta

A consultora de imagem Janaina 
Souza fala sobre o método 
de coloração pessoal mais 

indicado para a nova estação

bebê e amarelo pálido podem 
ser uma boa escolha para um 
look mais delicado. 

Cores frias: como azul-ma-
rinho, verde-azulado, cinza e 
roxo profundo, também podem 
ficar muito bem em peles 
claras e escuras, no outono.

Tons neutros: cores como 
bege, preto e branco, são atem-
porais e podem ser usadas em 
qualquer estação, incluindo o 
outono. 

Vermelho e vinho: o ver-
melho vibrante e o vinho são 
cores clássicas do outono, que 
ficam bem em todas as tonali-
dades de pele.

Quais cores e tons evitar 
no outono?

Janaina ressalta a im-
portância da liberdade de 
escolher o que usar. Mas, 
de forma estratégica, ao es-
colher os tons a evitar no 
outono, é preciso levar em 
consideração a conexão da 
cor com a estética da es-
tação.

Aqui estão algumas suges-
tões de cores que podem não 
ser adequadas para o outono:

Cores neon: cores como 
rosa choque, amarelo elé-
trico e verde limão, geral-
mente não são adequadas 
para o outono, já que são 
muito brilhantes e vibrantes 
para a estação.

Tons pastel muito claros: 
tons muito claros, como rosa 
bebê e azul bebê, podem ser 
um pouco “lavados” e não se 
destacarem muito bem no 
outono.

Tons muito pálidos: tons 
como branco puro ou bege 
claro podem não trazer muito 
contraste e não realçarem a 
pele durante o outono.

Tons de verão: cores que 
são tipicamente associadas 
ao verão, como coral, tur-
quesa e amarelo brilhante 
podem não ser adequadas 
para o outono, pois podem 
parecer deslocadas na es-
tação.

tumam se beneficiar das car-
telas de cores de outono.

A paleta de cores do ou-
tono quente complementa a 
pele dourada ou avermelhada, 
cabelos castanho-dourados 
ou ruivos e olhos castanhos, 
verdes ou azuis-esverdeados.

A cartela do outono escuro 
complementa a pele escura ou 
azeitonada, cabelos castanho-
-escuros ou pretos e olhos 
castanhos ou pretos.

A cartela do outono suave 
complementa a pele clara, 
cabelos castanho-claros ou 
ruivos-claros e olhos verdes, 
castanhos ou azul-esverdeados.

No entanto, é importante 
lembrar que essas caracte-
rísticas não são uma verdade 
absoluta, e apenas um teste de 
coloração pessoal pode ajudar 
a identificar sua paleta de 
cores com maior precisão.

Além disso, não devemos 
nos limitar apenas à nossa 
cartela de cores, mas sim usá-la 
como um guia para descobrir as 
cores que nos favorecem e ex-
perimentar outras que possam 
funcionar bem com a nossa 
aparência e estilo pessoal.

Quais as melhores cores 
do outono para cada tom de 
pele?

Independentemente do tom 
de pele, algumas cores se co-
nectam melhor com a estação 
do que outras. É importante 
considerar a estratégia de 
imagem que deseja construir 
ao escolher essas cores. Aqui 
estão alguns tons interes-
santes para esta estação.

Tons terrosos: cores como 
marrom, cáqui, caramelo, mos-
tarda e verde-oliva são per-
feitas para o outono e podem 
ficar muito bem em todos os 
tipos de pele.

Tons pastel: cores suaves 
como lavanda, rosa-claro, azul 

A consultora de 
imagem Janaina 
Souza fala sobre 
o método de 
coloração pessoal 
mais indicado para 
a nova estação

Não devemos nos 
limitar apenas à 
nossa cartela de 
cores, mas sim usá-la 
como um guia para 
descobrir as cores 



Estreante nas novelas, Danielle Olímpia, de 24 anos, está, atualmente, no centro da trama mais impactante 
de “Travessia”. Na novela, a atriz paulistana interpreta a adolescente carioca Karina, que vem sendo enganada 
virtualmente por um pedófilo. Acreditando ter uma amizade com uma atriz famosa, ela já chegou a fazer fotos sem 
roupa para enviar para o criminoso. Em um papo com a coluna, a atriz fala da repercussão da história e alerta 
para os perigos de mandar nudes nas redes.

Como tem sido a repercussão da trama da Karina, nas redes?
Recebo muitos depoimentos das pessoas. Também sou parada nas ruas. As pessoas me contam que sofreram 

algo semelhante. É muito difícil ouvir os relatos, chocante. Eu fico querendo ajudar. Estou usando minhas redes 
para informar como denunciar casos de pedofilia.

O que as pessoas costumam contar pra você?
São vários casos. Teve até uma senhora que foi enganada, achando que iria ter um namorado, mas era golpe. 

Ele tentou extorquir dinheiro dela.
O que achou das sequências em que a Karina é enganada?
Eu me choquei na primeira vez que vi a cena, pronta no ar. Realmente, é pesado. Karina está deslumbrada. 

Acha que está falando com uma atriz famosa. Ela ainda vai sofrer muito, tadinha. Vai ladeira abaixo...
Você estava ansiosa para essa trama começar a ser contada?
Desde o começo me falaram que a personagem iria passar por isso. Toda essa situação faz com que ela fique 

com a autoestima abalada, achando que precisa emagrecer, por exemplo, para caber num determinado padrão.
O que acha das pessoas que mandam nudes?

Ninguém deveria tirar foto do corpo e mandar para outra pessoa, nem para um namorado. As redes são perigosas, mas não adianta tirar o celular 
ou o computador das crianças e adolescentes. Eles precisam ser supervisionados e orientados.

Você começou a fazer teatro aos 11 anos e ainda é muito jovem. Teve medo de ser vítima de algum tipo de assédio?
Meus pais sempre me instruíram muito, me deram muita informação. Desde não deixar ninguém tocar em mim até não permitir que viessem falar 

comigo de determinadas formas. Nosso diálogo é muito aberto. Nunca passei por isso. Comecei a estudar teatro na escola. Era um ambiente seguro.
Você atuou na série “Sintonia”, antes da novela. Como avalia sua trajetória até aqui?
Minha família não tinha muito dinheiro para bancar uma faculdade de Artes Cênicas. Tive apoio, mas o time do contra era maior. Eu precisava de 

um plano B e comecei a fazer faculdade de Direito e depois de Veterinária. Larguei tudo quando passei no teste para “Sintonia”. Ganhei o cachê da 
série, mas fiquei um tempo sem testes para a TV. Comecei a vender pão de queijo com minha mãe e fiz outros trabalhos.

Vítima de pedófilo em ‘Travessia’, Danielle Olímpia diz que mandar nude é perigoso

C4 Campo Grande-MS | Quarta-feira, 22 de março de 2023 Artes&LAzer

Di
vu

lg
aç

ão

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 21/03

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

Tem uma legião de astros concentrada aí no seu 
signo e essa galera reunida promete uma quarta-feira 
espetacular, bebê, principalmente para você agilizar seus 
interesses e realizar as mudanças com as quais vem 
sonhando. Seu magnetismo, sua inteligência e seus 
talentos estão na melhor forma, garantindo destaque e 
prestígio profissional, além de mais popularidade.

É devagar, devagarinho que os astros aconselham a levar 
as coisas hoje, minha consagrada, meu consagrado! 
Bora maneirar o ritmo e se organizar direito para cumprir 
os deveres, compromissos e vencer uma etapa de 
cada vez, sem pressa, sem estresse. Não é o momento 
de exigir demais de você nem de forçar a barra para 
alcançar o que quer – tudo virá no tempo certo.

 Hoje os geminianjos estão com tudo para sassaricar 
por aí, conquistar novas amizades e arrasar nos contatos 
sociais. Os astros prometem muita ferveção e o seu jeito 
extrovertido será um chamariz para atrair companhias: 
pode esperar chuva de notificação no celular. Você 
também deve trabalhar bem em grupos, equipes e com 
gente dinâmica que quer prosperar.

Tá tudo lindo em seu horizonte astral, meu docinho, 
e o setor mais privilegiado hoje é o profissional. Suas 
qualidades estarão mais nítidas e você terá garra 
de sobra para batalhar por seu progresso, provando 
seu valor aos superiores. Oportunidades devem surgir 
repentinamente e quem busca uma vaga no mercado de 
trabalho tem mais é que se ligar.

Quer notícia boa, leãozinho? Não tenho uma, mas várias 
e todas apontam para uma direção: grandes mudanças 
podem rolar! Sol, Lua, Mercúrio e Júpiter fecham parceria 
para te favorecer e revelam que o momento é ideal 
para dar um up na vida, apostar em novas experiências, 
pesquisar cursos, ofertas de trabalho em outros lugares e 
investir em algo que sempre desejou fazer.

Prepara, meu cristalzinho, porque transformações estão 
no cardápio dos astros e eles convidam você a refletir 
melhor sobre tudo o que quer, a partir de agora. É hora 
de separar o joio do trigo, valorizar o que está dando 
certo e dar adeus ao que é atraso de vida. Não tenha 
receio de desapegar de pertences, pessoas e situações 
que só empatam o seu samba.

Preguiça? Nem pensar, librinha! Você já acorda ligada no 
220 e tudo indica que vai passar o dia com esse pique, 
fazendo mil coisas no trabalho, em casa e batendo perna 
por aí. Isso sem falar que ainda deve sobrar energia para 
dar um help aos outros, já que a vontade de participar 
mais da vida das pessoas à sua volta tende a aumentar. 
Boas parcerias podem ser seladas no serviço.

Com energia para dar e vender, hoje você vai esbanjar 
vitalidade e haja fôlego para te acompanhar! Aproveite 
essa dose farta de disposição para ir atrás dos seus 
interesses e batalhar por suas ambições porque o 
momento não poderia ser mais estimulante. Sua 
esperteza no trabalho vai render elogios e também pode 
trazer um dinheirinho extra para o seu bolso.

Divo e diva, hoje as estrelas desenham no céu o 
cenário perfeito para realizar os seus desejos e as vibes 
são sortudas em todos os aspectos. A concentração 
planetária no seu paraíso garante um dia ideal para 
brilhar no trabalho, alcançar glórias, vitórias e até sonhar 
com aquela promoção. A parte financeira não fica atrás e 
também estará superfavorecida nesta quarta.

Os astros avisam que assuntos do passado podem voltar 
com força e talvez você tenha que resolver coisas que 
ficaram pra trás, sem conclusão. Só não esquenta porque 
tudo indica que vai encontrar as melhores soluções e 
ainda terá apoio de parentes. Aliás, a família será seu 
porto seguro e vai estar do seu lado para o que precisar, 
dando um help para você se livrar de pendengas.

Benzadeus, Aquário, tem tanta energia boa soprando 
em sua direção que dá até inveja! Sol, Lua, Júpiter e 
Mercúrio fecham parceria e deixam seus talentos tinindo. 
Se depender desse quarteto você está com a faca e o 
queijo na mão para brilhar, convencer e conseguir o que 
deseja, hoje. Agilidade e inteligência serão seus trunfos 
no trabalho e há chance de sair no lucro com vendas.

Com as vibes que chegam do céu, hoje você tem tudo 
para lacrar e lucrar, minha consagrada! A reunião de 
astros na sua Casa da Fortuna é poderosa e pode chover 
dindim na sua conta, seja por meio do seu desempenho 
no trabalho, de outras iniciativas que tiver ou de um 
abençoado golpe de sorte. Sim, as chances de faturar 
algo em rifa, prêmio, bolão ou outra aposta.

Telinha

Novelas Novelas Novelas Novelas 

O Rei do Gado
Globo 15h30

Pantanal
Globo 20h30

Poliana Moça
SBT 19h30

Chocolate com Pimenta
Globo 13h45

Vai na Fé
Globo 18h30

Amor Perfeito
Globo 17h30

Vitinho pede socorro, e Sol e Lui vão ao en-
contro do rapaz. Orfeu ameaça Kate. Sol avisa 
a Marlene que está em segurança. Bruna pede 
auxílio na igreja. Orfeu manda Kate embora do 
apart, mesmo na chuva. Fábio e Wilma decidem 
fazer encenações teatrais para distrair as pessoas 
do restaurante, e Érica fica encantada. Bruna 
acolhe Kate. Lui se declara para Sol. Vitinho 
desmaia, aterrorizado pela sombra de um gato. 
Jenifer conta para Ben que não é filha biológica 
de Carlão. Bia fica com Fred no Bar do Simas. 
Sol não gosta quando Lui fala de sua tatuagem. 

Lia descobre que Pirilampo e Saracura com-
praram um circo. Geremias chega na casa de 
Bruno. Bruno manda Geremias voltar para Minas. 
Judite diz que Geremias foi buscar Luana por 
causa do ódio dos Mezenga. Geremias conta 
para Luana que não roubou o irmão dele e perde 
perdão para a sobrinha. O senador chega no 
acampamento de Regino. Luana decide conversar 
com o tio. Geremias diz que quer Luana com ele 
em Minas. Luana agradece Geremias e decide 
ficar com Bruno. Léia liga para Marcos e diz que 
encontraram um corpo na praia.

Marê é presa, e Júlio e Olímpia ficam atô-
nitos. Gaspar comemora o sucesso do plano 
de Gilda. Catarina desconfia do depoimento de 
Ronaldo, que afirmou ter encontrado a arma 
do crime junto a um brinco de Marê. Marê se 
decepciona com a falta de notícias de Orlando. 
Camille beija Orlando, que afasta a moça. Gilda 
suborna o delegado Albuquerque para manter 
Marê presa. Há uma passagem de tempo. Tem 
início o julgamento de Marê, que deduz que 
sua prisão é uma armação de Gilda. Marê é 
considerada culpada da morte do pai. 

Aninha consola Celina e garante que irá 
salvá-la. Celina pede que a amiga não fuja 
do amor e se aproxime de Danilo. Bernadete 
convida Cássia para um banho de cachoeira. 
Graça se consulta com Dr. Paulo, porque 
deseja ficar grávida logo. Guilherme avisa 
que continuará casado com Graça, mas que 
não sente menor desejo de tocá-la. Sebástian 
alerta Aninha que Jezebel, Klaus, o delegado 
e o prefeito estão armando alguma coisa 
contra ela.

Poliana dança coladinha com João e conversa 
sobre a relação deles. Dando alfinetadas, João 
expressa a Poliana que ela deve ficar com quem 
ela realmente gosta. Otto e Luísa também ficam 
juntos durante a festa de casamento. Branca e 
Antônio brigam com Waldisney, ele diz que vai se 
entregar à polícia. Waldisney se junta com Roger 
e Violeta, na prisão. A bebida do casamento acaba, 
Durval disponibiliza mais bebida do seu depósito, 
e Otto e Luísa se voluntariam para buscar. Na 
dispensa, a maçaneta da porta quebra, e Otto e 
Luísa ficam presos. 

Dante tenta acalmar Brisa. Ari diz a Gil que 
gostou do resultado do exame de Brisa. Stenio 
conta a Moretti que soube pelo juiz que um 
preso foi acionado por um homem chamado 
Zezinho, para colocar uma bomba no carro de 
Guerra. Theo vai ao psicólogo. Ari celebra com 
Núbia o ganho da guarda de Tonho. Joel tenta 
consolar Brisa. Caíque afirma a Talita que é 
assexual. Helô avisa a Brisa que ela precisará 
de um advogado para se defender da possível 
acusação de sequestro de bebês. Cidália per-
gunta ao médico se Chiara está grávida.
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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

 GIOCONDO ORSI  
 L534 - R Ana Lúcia, 95 – 
162,98m². Sobrado com 
salas de estar, lavabo/AE, 3 
suites (1 c/ sacada), cozi-
nha/AE, despensa/pratelei-
ra, AS (coberta), varanda 
com CQ/pia e banheiro so-
cial, 2 entradas de garagem 
sendo 2V Cobertas e 4 sem 
cobertura. Amplo jardim e 
espaço interno. Próximo à 
Via Park. LORIDANI MAR-
TINS 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 

 GIOCONDO ORSI     
 L254 – R Boqueirão, 377 
– 83,82m² - T398,20m² 
– sala, coz, 2Q, Apto, BH, 
AS, 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 

 ALUGA - SE CASA NO 
JARDIM LEBLON R$ 

1.380,00 
 Com 1 suite, sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro, laje, 
portão elevação, terreno 
360mts. Rua Senador Quei-
roz nº 339 . Caução / fi ador 
.  Tratar F. 99807-4892/ 
Zap. 99128-3044 

 ALUGA -SE EDÍCULA  
 2 Quartos, sala, cozinha 
revestida, área de serviço. 
Em frente a Vila Militar , 
ótima localização perto da 
Afonso Pena . Tratar com 
proprietário F: 99958-0773 

 VILA CELIA 
 L375 – R Pernambuco - 
240,66,m² - sala de estar e 
jantar, lavabo, 4 dormitórios 
sendo duas suites c/ armá-
rios e sacada e 2 quartos, 
banheiro social, cozinha/
ae, área de serviço, de-
pendencia para empregado 
(qto+bh), churrasqueira, 
piscina e garagem. LO-
RIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131  

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

 CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA   

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

 CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA 

 L309 - R 13 de Maio, Entre 
Afonso Pena e Barão do Rio 
Branco – 519,45m²-  Salão 
Principal , Sala,  4 Bh, As, 
Copa. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-
9131 

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

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

 ALUGA-SE SALAS JAR-
DIM DOS ESTADOS 

 Alugam-se salas comer-
ciais no Centro, ótima lo-
calização para autônomos, 
empresas, consultório clí-
nico, manicure, pedicure, 
corretores, psicólogos en-
tre outros, sem burocracia. 
Rua: Rio Grande do Sul, 
1707 Creci-10.286  What-
sApp: (67) 99245-7707  

 ÓTIMO APARTA-
MENTO-QUITADO R$ 

120.000,00 
 Ótimo apartamento, por-
celanato, acabamento em 
gesso, bloco com 4 aparta-
mentos, portão eletrônico. 
R. Domingos de Morais, 
327 Jardim Vitória Campo 
Grande – MS 2 QUARTOS, 
1 º ANDAR, próximo a AV. 
Três Barras e Lagoa Itatiaia, 
não tem taxa de condo-
mínio. CORRETOR CRECI 
(1069)  Mauritonio Minca-
rone -   67 99981-8686  

 APARTAMENTO 
-TRANSFERÊNCIA – 

42.000,00 MIL  
 R. Teodoro Aurelio de Oli-
veira, 100 Jardim Botafo-
go Campo Grande - MS 
Bloco com 4 apartamen-
tos, sendo no 1º andar ,2 
quartos, sala, cozinha ,la-
vanderia ,estacionamento 
p 2 carros , n tem taxa de 
condomínio ,aceita vei-
culo na parte fi nanciada. 
CORRETOR CRECI (1069)  
Mauritonio Mincarone -     
67 99981-8686 

VENDO  
 Casa com apartamento,  
2 quartos, cozinha, sala, 
área de serviço, etc portão 
eletrônico. Para mais infor-
mações tratar com. David 
Creci 2090 Telefone (67) 
99280-0777  

 VILA ADELINA PROX 
UFMS 

 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  

 TIRADENTES 
 Excelente casa em terreno 
grande com amplo quintal. 
Possui sala de estar, sala de 
jantar, 3 dormitórios sendo 
1 suite/ae + 2 quartos 
(1c/ae), cozinha, área de 
serviço, garagem, amplo 
quintal e jardim. 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     
    

 VENDO CASA QUITADA 
 Vendo uma casa com 2 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia coberta, 
churrasqueira, varanda e 
quintal. 95Mil. Localizada 
no bairro tijuca 2 , próximo 
de escola, mercado, posto 
de saúde, bombeiros, polí-
cia civil, farmácia, lancho-
netes. Campo Grande MS 
Contato(67) 99102-6831 
Mary  

 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 

 MARIA AP PEDROSSIAN 
 Maravilhosa casa em ótima 
região. Bem espaçosa e 
com salão grande que pode 
ser usado para comércio 
ou quarto grande para vi-
sitas com entrada separa-
da. possui ampla sala de 
estar e jantar, escritório, 
cozinha com armários, dois 
quartos, banheiro social, 
varanda, área de serviço, 
banheiro de serviço, de-
pósito, churrasqueira com 
pia e armário, garagem. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

 VENDE-SE ÁREA NO 
RIO DE JANEIRO/RJ 

 Vendo área no Rio de Ja-
neiro, com 3677 m², con-
domínio fechado, casas 
alto padrão, condomínio 
Pedras Douradas, Bairro 
Freguesia/Jacarepaguá. R$ 
4.000,000 aceita permuta 
imóvel em Campo Gran-
de-MS. Para mais infor-
mações falar com Gilvan 
Ligação e WhatsApp (67) 
99279-1016  

 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  

 SOBRADO ALPHAVIL-
LE 1  

 4 suites com sacadas, 
sendo uma master, area 
construída 330m terreno 
435m, aceita terreno nos 
Alphaville e imóvel de me-
nor valor   r$ 1900,000,00 
CORRETOR CRECI (1069)  
Mauritonio Mincarone -     
67 99981-8686  

 JD DOS ESTADOS - 
PROX AFONSO PENA 

 Maravilhoso sobrado em 
região nobre de Campo 
Grande, situado à meia 
quadra da avenida Afonso 
Pena, próximo ao MPF, 
bancos Sicredi, Santander, 
shopping Campo Grande. 
Excelente para residência 
ou comércio. Excelente 
imóvel com arquitetura 
diferenciada com três pa-
vimentos, amplo espaço 
interno e externo em região 
privilegiada. Possui ampla 
sala de estar e jantar com 
pé direito alto, rico em ma-
deiramento e iluminação 
natural. Sala de TV, uma 
suíte e dois quartos, todos 
com armários, banheiro so-
cial, ampla cozinha com ar-
mários sob pia, lavanderia 
individualizada, espaçosa 
e coberta com área exter-
na privativa para estender 
roupas. Quarto e banheiro 
externo para empregado, 
casa de máquinas, piscina, 
uma sacada com acesso 
para dois quartos e outra 
com vista para a piscina e 
com possibilidade de aces-
so para suíte. Jardinagem 
rica e fachada imponente. 
Ampla garagem . LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

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

 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  

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

 SANTO AMARO - 2 
CASAS 

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

 SOBRADO ALPHAVIL-
LE 2 

 Sobrado 4 suites, sendo 
uma no térreo, area cons-
truída 320m terreno 372m. 
Excelente projeto , area de 
lazer completa, piscina, es-
tuda proposta em veículos 
e imóveis. R$ 2.300,000 
CORRETOR CRECI (1069)  
Mauritonio Mincarone -     
67 99981-8686  

 VILAS BOAS  
 Possui ampla sala de es-
tar,lavabo, sala de tv e 
jantar, uma suite/ae, 2 
quartos, bh social, cozinha 
planejada, escritório, área 
de serviço, banheiro de 
serviço, depósito, garagem. 
localização privilegiada. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

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

 FIGUEIRÃO 4.400 HA   
 Fazenda com 4.400 hecta-
res com 2.200 hs formadas 
com diversos tipos de ca-
pim , 22 divisões internas, 

sede antiga, curral com-
pleto, boa de água, mata 
virgem com muita madeira 
de le, aroeira, ipê, balsa-
mo, sucupira e outros, 17 
km fora do asfalto. CRECI 
92J. Tel. (67)  99985-1890 
ou 3324-2661, corretor Ari 
Ferreira.  

,,

 AREA 5000M CONJ. 
PARATI 

 Excelente area para eventos 
e lazer locação ou  constru-
ção de condomínio , toda 
murada portão elétrico, 
area construída 400m co-
bertura pra 300 pessoas 
,sauna ,churrasqueira, pis-
cina 11x4 m  R$ 1.750,000 
CORRETOR CRECI (1069)  
Mauritonio Mincarone -     
67 99981-8686  

  VENDO 
 Centro automotivo com-
pleto tratar no número 
(67) 3029-8172 ou (67) 
999374063   

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

 LOTE 417M² NOVA 
CAMPO GRANDE/ 
QUITADO/ PLANO  

 30mts do asfalto, frente 
de 12, logo na entrada do 
bairro a direita , na segunda 
torre de comunicação por 
trás , murado dos 3 lados 
, quitado , plano. 88 mil. 
Tratar F. 99807-4892/ Zap. 
99128-3044 
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 TERRENO NOVA LIMA 
R$ 360M² . R$ 85 MIL

Quitado, murado dos 2 la-
dos . Prox. asfalto 20 mts, 
A 200 metros da Av. Zulmi-
ra Borba. F. 99807-4892/ 
Zap. 99128-3044

TERRENO NOVO 
SECULO 

Transferência R$ 621,00 
de parcela, dois lados mu-
rados, 300 MTS da BR. 
Peço R$ 22.000,00 Para 
mais informações. Ligação 
e WhatsApp (67) 99299-
3385/ (67) 99620-7758 

VENDO TERRENO EM 
PIRAPUTANGA

20 mil cada ( PARCELA-
DO NO BOLETO )tamanho 
12x30. Próximo ao rio 
Aquidauana. Tenho tbm 
terreno beira -rio . Todos 
documentados tudo feito 
em cartório agende agora 
mesmo uma visita no te-
lefone(67)  9.9134.1272 
Nathália Neves corretora de 
imóveis creci/MS 11.667

VENDO TERRENO
Localizado na rua Café Pri-
morosa, lote, 25 ,Jardim 
Virtudes . 250m² de área, 
com asfalto, calçada, água, 
luz e esgoto . Prox. UEMS 
a 15 minutos do centro de 
CG . Contato 99984-5263.

JARAGUARI 45 HA.
Excelente área com 45 
hectares plantada a cinco 
anos com lavoura de soja, 
produzindo em média 80 
sacas por hectares, tem 
um corrego, distante 12 
km de Rochedinho, asfalto 
em construção, vai chegar 
até na propriedade, CRECI 
92J. Tel. (99985-1890 ou 
(67) 3324-2661, corretor 
Ari Ferreira.

CHAPADÃO DO SUL
Vários Terrenos Disponíveis 
No Centro, Loteamento Ju-
limar. 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

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

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

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

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

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

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

STRADA HARD WORD 
CE 1.4

Strada Hard Word Ce 1.4, 
Acor Prata, Ano 2014, 
Completa C.O.M VEICULOS 
Av. Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 
/3385-2674 

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

UNO WAY 2012/2013
Uno Way 2012/2013,1.0, 
4p, Branco, Completo -Di-
reção . C.O.M VEICULOS 
Av. Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 
/3385-2674

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 

FIAT FREEMONT 2.4
Fiat Freemont 2.4, Cor 
Branca, Ano 2013/2014, 
Completa, Aut, Couro, 
Rodas, 7 Lugares C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674 

PUNTO ATTRATIVE 1.4 
ANO 2010/2011

Punto Attrative 1.4 Ano 
2010/2011, Cor Cinza, 
Completo. C.O.M VEI-
CULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

STRADA WORKING 
CS 1.4

Strada Working Cs 1.4, Cor 
Branca, Ano 2013, Com-
pleta .C.O.M VEICULOS Av. 
Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 
/3385-2674

UNO WAY 1.0
Uno Way 1.0, Mod. Viva-
ce, Completo, Cor Branca, 
Ano 2011/2012. C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674 

UNO WAY 1.0 ANO 
2011/2012

Uno Way 1.0 Ano 
2011/2012, Cor Bran-
ca,4p, Completo . C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

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

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

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

NEW FIESTA HACT 
SE 1.6

New Fiesta Hact Se 1.6 Ano 
13/14 /Preto/Aut /Completo 
C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674

NEW FIESTA HACT SE 
1.6 ANO 13/14

New Fiesta Hact se 1.6 ano 
13/14 /preto/aut /completo 
C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674 

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

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

POLO TSI 200 ANO 
2021

Polo Tsi 200 ano 2021, 
branca, completo, auto-
matico, apenas 33000km . 
C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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 Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

RANGER CD XLT 3.2 TB 
DIESEL 4X4-ANO 13/14
Ranger Cd Xlt 3.2 Tb Die-
sel 4x4-Ano 13/14 /Prata/
Completa-Aut. C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

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

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

VOYAGE 1.6 TREND 1.6
-Voyage 1.6 Trend 1.6 g7 
ano 2016/2017 -bran-
co-completo. C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

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

VW VIRTUS 1.6MSI 
ANO 2018/2019

Vw Virtus 1.6msi Ano 
2018/2019, Cor Cinza, 
Completo, Única Dona . 
C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674

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

BORA 2.0 ANO 
2008/2009

-Bora 2.0 Ano 2008/2009 
Preto-Completo, Cambio 
Automatico. C.O.M VEI-
CULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

GOL 1.0
Gol 1.0 -  ano: 2014/2015 
cor: branca JT VEÍCULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2806 
- Nova Bandeirantes - Cam-
po 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 

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
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
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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 

RENAGADE 1.8 SPORT 
2016

Renagade 1.8 Sport 2016 
Aut/Completo C.O.M VEI-
CULOS .Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

308 ALLURE 1.6 ANO 
2016

308 Allure 1.6 Ano 2016, 
Cor Branco Perola, Com-
pleto, Teto Panorâmico, Ar 
Digital Dual Zone, Rodas 
17, Apenas 68000km, Ex-
celente Estado De Conser-
vação   C.O.M VEICULOS 
Av. Bandeirantes,2796- 
Telefone (67) 99981-8686 
/3385-2674                                     

DUSTER DYNAMIC 2.0 
Duster Dynamic 2.0 Aut, 
Cor Cinza, Ano 2014 C.O.M 
VEICULOS Av. Bandeiran-
tes,2796- Telefone (67) 
99981-8686 /3385-2674

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

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
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 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 
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CG 160I
CG 160i Fan - Ano/Modelo 
17/18 - Combustível Flex 
- vermelha - JT VEÍCULOS  
Av. Bandeirantes, 2806 - 
Nova Bandeirantes - Cam-
po Grande (67) 99230-
7171

FAN 160 2019-VER-
MELHA 

FAN 160 2019-VERMELHA 
. C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674 

CG 160I
CG 160i Fan - Ano/Modelo 
20/20 - Combustível Flex - 
prata - 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  

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

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 

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 XEI 2.0
Ano 2013/2014, Cor Pre-
ta, Completo, Automatico, 
Couro, Rodas, Multimmidia 
C.O.M VEICULOS Av. Ban-
deirantes,2796- Telefone 
(67) 99981-8686 /3385-
2674

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

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 
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 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

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

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  

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  

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 
OKM-ANO 2021/2022 

Creta Action 1.6 Okm-Ano 
2021/2022 -Cinza -Com-
pleta Aut. C.O.M VEICULOS 
Av. Bandeirantes,2796- Te-
lefone (67) 99981-8686 
/3385-2674

 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

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

DANY DIARISTA 
Lavo, passo, faço faxina 
em casas, apartamentos, 
salas comerciais, limpe-
zas pós obras. Valores a 
combinar atendo em toda 
Campo Grande.  WhatsA-
pp (67) 99181-2913 Falar 
com Dany. 

GENI DIARISTA
Ofereço serviços de faxina, 
diárias, atendo casas apar-
tamentos, salas empresas, 
comércios. Super capri-
chosa, com referências e 
experiência. Valores a com-
binar. Contato: (67)99214-
5946   

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 

FERREIRA PINTURAS 
EM GERAL

Trabalho com pinturas em 
geral, grafiato, texturas, 
granelli, massa corrida, 
pinturas em ferragens 
como portões, janelas e 
portas. Entre em contato 
e faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligações 
e WhatsApp (67)99224-
0478 Derlei. 

DESPACHANTE VEI-
CULAR

Fazemos todos os serviços 
relacionados ao Detran; 
transferência, 2° via e reti-
ramos veículo apreendido. 
Realizamos a vistoria para 
a sua melhor comodidade, 
entre em contato conos-
co teremos o prazer em 
melhor lhe atender, orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99299-9489 Jeniffer 

DESPACHANTE DALLAS
Serviços de licenciamento 
de veículos, transferência, 
leilões, baixa de sinistro, 
primeiro emplacamento, 
placa Mercosul. Em até 12x 
no cartão. 3384-6655/9 
9243-1985. Av: das Ban-
deiras nº 335  Vila Carva-
lho.

TAPEÇARIA ESTILO
Reforma e conserto de es-
tofados. Reforma, conserto 
e Compra e Venda de Ca-
deiras de Escritório. Parce-
lamos o pagamento. Orça-
mento sem compromisso. 
Av. Júlio de Castilho, 1.913. 
Contato: (67) 99655-1314. 

 JOÃO CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Trabalho com construção 
civil, do básico ao acaba-
mento, reformas, pequenos 
reparos. Agende seu orça-
mento sem compromisso. 
Contato: (67) 99156-5985 
João. 

FRETES & MUDANÇAS
Trabalhamos com fretes e 
mudanças em toda Cidade 
de Campo Grande e interior, 
temos ajudante e montador 
de móveis capacitados 
para melhor lhe atender. 
Faça conosco seu orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98190 - 0363 Lucas 

GP PINTURAS AUTO-
MOTIVAS & LAVA JATO
Trabalhamos com pinturas 
automotivas, polimento de 
farol, polimentos em geral 
gariba, meia sola, lavamos 
carros, moto caminhões. 
Aceitamos Cartão Credito 
e Debito. Avenida Guálter 
Barbosa n: 1072 Contato:  
WhatsApp (67) 99943-
7040 Paulo (67) 99192-
3417

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 68404/MS

Prestação de serviços 
em; projeto hidráulico, 
elétrico, estrutural, execu-
ção de obras com equipe 
própria, planejamento de 
obras, acompanhamento 
de obras, levantamento de 
compra de materiais. Para 
mais informações. Ligação 
e WhatsApp (67) 98437-
8220 Mauro

 DISK OBRAS
Projetos, Construções e 
Reformas. Contato: (67) 
99956-5101. 

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 

EDIVALDO REFRIGE-
RAÇÃO

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

APLICAÇÃO DE INSUL-
FILM

Trabalhamos com carros, 
residências, caminhões, 
máquinas agrícolas, em-
barcações.  @profilm_ms 
segue nosso Instagram. 
Contato: ProFilm(67) 
98131-2041 

AUTO PADRÃO PIN-
TURAS

Pinturas do básico ao aca-
bamento. Esmalte, Massas, 
grafiatos, texturas, Granelli 
e cristal. Serviços toque 
fina pintura, toque de seda 
e epóxi. Efeitos marmoriza-
dos, cimento queimado e 
cimento queimado peroliza-
do. Orçamento sem com-
promisso, serviço de quali-
dade e garantia. Aceitamos 
Cartões Credito e débito. 
Contato: (67) 99174-9621 
Jader WhatsApp ou Liga-
ções. 

MARCENARIA & SER-
RALHERIA

Produtos e serviços em 
marcenaria e serralheria: 
móveis planejados, estru-
turas metálicas, móveis 
industriais com fabricação 
e instalação própria. A 
qualidade e segurança que 
você precisa. Projeto e 
execução sob medida, com 
profissionais qualificados 
Ligação e WhatsApp: (67) 
99809-0902 / (67) 99839-
9261 Renova

HOSTEL SALAZAR   O 
HOSTEL DA SUA 

FAMÍLIA
Diárias a partir de 70,00 
reais, quarto compartilha-
do, 90,00 reais quartos 
individuais. Galeria Salazar 
e Pedrozo. Comodidade to-
tal, wi-fi, academia. Valores 
mensal a combinar. Endere-
ço: Dr Luiz de Albuquerque, 
593. Vila Sobrinho. Conta-
to: (67) 3321-0373 (67) 
99833-2117

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Trabalhamos com desin-
setização, desratização, 
limpeza de caixa d água e 
caixa de gordura. Solicite 
seu orçamento. Serviço 
de qualidade e eficiência. 
Atendemos toda Cidade 
de Campo Grande/MS. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98164-1321 André Luiz

 S.O.S PORTÕES
Trabalhamos com auto-
matização, manutenção, 
soldas em geral. Portões 
automáticos ou manuais. 
Orçamento sem compro-
misso, atendemos em toda 
Campo Grande. Aceitamos 
Cartões, Credito, Débi-
to e Pix. WhatsApp: (67) 
99322-0448 Ligações: 
(67) 99614-0247 Falar 
com Erick.  

JÚLIO FRETES E MON-
TADOR

Pensou em mudança? Cha-
ma o Júlio, desmonto seu 
móvel faço seu frete e mon-
to no lugar. Trabalho com 
pequenos fretes, mudanças 
montagens e desmonta-
gens de guarda-roupas e 
armários entregas rápidas 
de moto, 24horas a dispo-
sição. Aceitamos cartão. 
Contato (67) 99289-2552 
FALAR COM JÚLIO. 

MONTADOR DE MOVEIS 
MUDANÇAS E  FRETES 

Oswaldo montagem e 
desmontagem de moveis, 
mudanças e pequenos 
fretes. Desmontamos seus 
móveis fazemos à sua mu-
dança e montamos no lo-
cal, Caminhão bau fechado. 
Contato(67) 98214-5764 
Oswaldo. 

EXCELÊNCIA LAVA-
-JATO

Realizamos lavagem sim-
ples, completa, motor, 
tapetes, bancos. Higie-
nização, aplicação de 
cera, polimento. Veículos 
particulares, empresas, 
órgãos públicos. Fazemos 
convênio com empresas 
e órgãos públicos. Atendi-
mento em Campo Grande/
MS. Ah mais de 7 anos de 
experiência. Contato: (67) 
97400-9117 

DM CENTRO AUTO-
MOTIVO

Trabalhamos com mecâni-
ca em geral, manutenção, 
instalação de ar-condicio-
nado, elétrica, alinhamento 
e balanceamento. Fica-
mos na Avenida: Senhor 
do Bonfim, 2526 Estrela 
Dalva. Fone: (67) 99637-
4270/ (67) 98168-0443/ 
(67) 3355-6373

PEDREIRO & PINTOR
Serviços em reformas em 
geral, construção civil do 
básico ao acabamento, 
hidráulica, pinturas, assen-
tamentos de pisos e azu-
lejos. Serviço de qualidade 
e eficiência. Atendo toda 
Cidade de Campo Grande/
MS. Ligação e WhatsApp 
(67) 99263-7862 Antônio 
Teodoro 

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).

F.F CONSTRUCÕES
Elétrica, hidráulica limpe-
za de caixa d'Água, De-
sentupimentos em geral, 
revestimentos, pequenos 
reparos, reformas, reparos, 
construções do básico ao 
acabamento, pinturas em 
geral, limpezas pós obras, 
lavagem de telhados. Orça-
mento sem compromisso. 
Aceitamos cartões credito/
debito. WhatsApp (67) 
99192-4138 Fernando Fer-
nandes

BRASIL PORTAS 24 
HORAS

Trabalhamos com conser-
tos de portas de enrolar, 
troca de mola, troca de 
fita lateral, instalação de 
fechadura, recuperação de 
mola, recuperação de fita 
e lubrificação em geral. 
Parcelamos no Cartão Bra-
sil Portas faz a diferença. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99241-0782/ (67) 99949-
1050 

PINHEIRO SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS 

Empréstimos para  Apo-
sentados, pensionistas 
,INSS  força armadas , 
funcionários públicos, fi-
nanciamento , seguros , 
consórcios e energia solar 
. Financiamento e refinan-
ciamento.  Ligue agora 
temos as menores taxas do 
mercado. Nesse você pode 
confiar. F: 67 99231-7249 / 
3305-6682 Rua Alexandre 
Jose Lopes Casali nº 330 
Giocondo Orsi.

LIVRO APOCALÍPTICO
Leia os livros: 1) A Besta  e 
a  Babilônia  Apocalípticas; 
2) A   Atuação  do  Espírito 
Santo. Compre-os na livra-
ria  Betel Center,  ou   pelo 
telefone: (67) 99991-2184 
com Lauro Henchen

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

VENDE-SE FOGÃO 
Vendo fogão 4 bocas  
R$250,00. Fogão 4 bocas 
branco da Dako com ótimo 
forno e bocas todas de-
sentupidas e funcionando. 
Interessados ligarem para 
67 98401-4127 ou 99669-
9174.Negociamos entrega 
dependendo da localização

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

JOEL FALCÃO MENSA-
GENS BREGA AO VIVO

Fazemos mensagens ao 

vivo para aniversários, des-

pedidas e recepção. O úni-

co com triciclo helicóptero. 

Atendemos toda Cidade de 

Campo Grande/MS. Não 

perca tempo homenageia 

agora uma pessoa espe-

cial em sua vida. Ligação 

e WhatsApp (67) 99217-
8613


