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O estado de Goiás registrou 887 casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com 
os números desta segunda-feira (9) o total de confirmações chegou a 262.322. Existem ainda 243.612 casos suspeitos. p2
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Goiás não registra óbitos por corona
vírus pelo segundo dia consecutivo

Ipasgo alerta para 
alimentação na 
prevenção ao cân-
cer de próstata  p3

Médico é preso sus-
peito de pagar 
estudante para traba-
lhar em seu lugar  p2 p2

Justiça determina retirada de 
outdoors de conteúdo erótico 
Uma liminar concedida ao MP-GO, em ação civil pública ajuizada 
pela 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia, determina a retirada de 
outdoors com conteúdo erótico e outras atividades semelhantes. 

Bolsonaro 
diz que Brasil 
comprará 
qualquer va-
cina aprovada 
pela Anvisa  p4



O estado de Goiás re-
gistrou 887 casos 
de coronavírus nas 

últimas 24 horas, de acordo 
com a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES). Com os nú-
meros desta segunda-feira (9) 
o total de confirmações che-
gou a 262.322. Existem ainda 
243.612 casos suspeitos.

Não foi registrado ne-
nhum óbito pelo segundo 
dia no estado, e o acumulado 
permanece em 5.874. Além 
disso, 232 mortes ainda são 
investigadas. De acordo com 

a SES, 251.281 pessoas se 
recuperaram da doença, o 
que representa 96,5% das 
pessoas atingidas. A taxa de 
letalidade é de 2,2%.

Coronavírus e faixa etária
O painel eletrônico feito 

pela SES mostra que a Co-
vid-19 tem atingido mais as 
pessoas entre 30 e 39 anos. 
Nessa faixa etária foram re-
gistrados 24% dos infecta-
dos. Em segundo lugar vem 
aqueles com idade entre 20 
e 29 anos, com 20,3%.

Por outro lado, as pes-
soas menos atingidas pelo 
coronavírus têm entre 10 a 
14 anos, com 1,9% das con-
firmações. Em segundo lugar 
vem a faixa acima dos 80 
anos, com 2%.

Com relação aos óbitos, o 
maior número de registros está 
nas pessoas com idade entre 
70 e 79 anos. Essa faixa con-
centra 25,7% dos casos regis-
trados. Em seguida vem a faixa 
acima dos 80 anos, com 25,1%.

A faixa etária na qual foram 
registrados menos óbitos é a 

de 10 a 14 anos (2 mortes), 
seguida da faixa de menores 
de 10 anos (9 mortes).

Gênero
O coronavírus tem atingido 

homens e mulheres de forma 
equilibrada, com 53% dos ca-
sos confirmados no sexo femi-
nino e 47% no sexo masculi-
no. Nos óbitos, a maioria dos 
registros são deles (58,8%).

Raça/Cor
O painel mostra também 

que a maioria dos casos 

foram confirmadas em 
pessoas autodeclaradas 
pardas (43%). Em segui-
da vem pessoas brancas 
(26%), amarelas (15,3%), 
pretas (3,3%) e indígenas 
(0,1%). Em 12,3%, a raça/
cor é ignorada.

Com relação aos óbitos, 
47% aconteceram em pes-
soas pardas. Em seguida 
vieram pacientes brancos 
(20,2%), pretos (3,4%), 
amarelos (1,6%) e indíge-
na (4 óbitos). Em 27,7% a 
raça/cor é ignorada.
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O presidente da Metrobus, 
Paulo Cézar Reis, morreu na 
manhã desta segunda-feira, 9, 
em decorrência de complica-
ções causadas pela Covid-19. 
Ele tinha 76 anos e lutava há 
dois meses contra a doença.

Paulo Cézar estava inter-
nado no Hospital Vila Nova 
Star, em São Paulo, com in-
flamação nos pulmões. Ele já 
foi presidente da Transurb, 
além de ter ocupado cadeira 
no conselho da Companhia 
Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC). Deixa 
mulher e três filhos.

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) lamentou a 
morte de Paulo. “Deixa imen-
sas saudades em todos nós 
do Governo de Goiás que ti-
vemos o privilégio de contar 
com sua dedicação e compro-
misso à frente da Metrobus”, 
publicou nas redes sociais.

“Nesse momento de pro-
funda tristeza e dor, deixo mi-
nha solidariedade a todos os 
seus familiares, em especial 
a sua esposa, Ana Almira Pi-
nheiro de Lima Reis, seus três 
filhos e netos, além de amigos 
e colegas de trabalho. 

Justiça 
determina 
retirada de 
outdoors de 
conteúdo 
erótico 

Morre presidente da 
Metrobus Paulo Cézar Reis Médico é preso suspeito de pagar 

estudante para trabalhar em seu lugar
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Uma liminar concedida 
ao Ministério Público de 
Goiás (MP-GO), em ação 
civil pública ajuizada pela 
7ª Promotoria de Justiça 
de Goiânia, determina a 
retirada de outdoors com 
conteúdo erótico e outras 
atividades semelhantes. 
Na sentença, o juiz José 
Proto de Oliveira ordenou 
à Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma) a 
fiscalização, aplicando as 
penalidades previstas em 
lei às empresas que insis-
tirem no descumprimento 
das normas. Foi estabeleci-
da multa de R$ 10 mil.

Na determinação, a pro-
motora de Justiça, Alice de 
Almeida Freire, sustentou 
que a instalação de painéis 
com propaganda de natu-
reza erótica em Goiânia é 
vedada pela Lei Municipal 
nº 9.506/2014. A sentença 
deverá ser cumprida pelas 
empresas Real Privê Shows 
e Eventos, Glamour Night 
Show, Roma Shows e Even-
tos, Top Marketing Agên-
cia de Publicidades, Hilda 
Impressões, Outdoor Plus, 
Art Sã, Premier Outdoor, 
Conexões Painéis, Merco-
graff, Espaço Vip Painéis, 
Motel Paradise e Abelhuda 
Sex e Shop.

A promotora sustenta 
que, além da poluição am-
biental, o conteúdo agride 
os valores da coletivida-
de e infringem os direitos 
resguardados às crianças 
e adolescentes. “A ampla 
divulgação de conteúdo 
inadequado transgride 
disposições do Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente, uma vez que expõe, 
obrigatoriamente, jovens 
e crianças a imagens ina-
dequadas, podendo, in-
clusive, avariar o regular 
desenvolvimento social e 
sexual infantojuvenil”, afir-
mou Alice Freire.

Alice de Almeida Freire 
também argumenta que a 
veiculação de propagan-
das de conteúdo inapro-
priado ocasiona a analogia 
do Município de Goiânia 
como local de referência 
para a exploração sexual. 

A Polícia Civil, por meio 
das Delegacias de Firminó-
polis e São Luís de Montes 
Belos, efetuaram, no último 
sábado, 7, a prisão em fla-
grante de um médico e um 
estudante de medicina. O 
médico, identificado como 
Flávio Ferreira Nogueira, é 
suspeito de pagar o estudan-
te Francisco Souza Oliveira 
Filho, de 44 anos, para traba-
lhar no seu lugar em um hos-
pital de Cachoeira de Goiás.

O médico, enquanto 
isso, trabalhava e recebia 
pelas prefeituras de Moi-
porá e Cachoeira de Goiás 
ao mesmo tempo. O aluno 
de medicina recebia o valor 
de R$ 5 mil pelo trabalho 
prestado. Este valor era re-
passado pelo médico, que 
recebia o valor total de R$ 
15 mil. Com o estudante, 
foram encontrados pron-
tuários, receitas médicas, 
atestados médicos, entre 

outros documentos públi-
cos, todos assinados pelo 
médico investigado.

A Polícia Civil apura 
inicialmente os crimes de 
falsidade ideológica, es-
telionato, usurpação de 
função pública e exercício 
ilegal da profissão. Após a 
prisão, os autuados pas-
saram à disposição da 
Justiça. O inquérito será 
concluído e remetido ao 
Judiciário no prazo legal.

Goiás não registra óbitos por 
coronavírus pelo segundo dia seguido
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De acordo com um le-
vantamento realizado 
pela Sociedade Bra-

sileira de Urologia (SBU), um 
em cada seis homens, com 
idade acima de 45 anos, de-

verão desenvolver câncer de 
próstata. Pensando nisso, a 
campanha Novembro Azul foi 
criada para conscientizar a po-
pulação sobre a importância 
da prevenção e do diagnósti-

co precoce da doença.
Além da prática de ativi-

dade física, a alimentação 
saudável tem um papel es-
sencial neste processo. Se-
gundo a Revista Científica 

Nutrição, uma dieta adequ-
ada poderia prevenir, aprox-
imadamente, três milhões 
de casos novos de cânceres 
por ano. Ou seja, para cada 
100 pessoas com câncer, 33 

casos poderiam ser evitados.
A gerente de Ações Pre-

ventivas do Instituto de As-
sistência aos Servidores Públi-
cos de Goiás (Ipasgo), Symone 
Vitoriano, afirma que consu-

mir alimentos de origem vege-
tal, como frutas, legumes, ver-
duras, cereais, feijão e outras 
leguminosas, é fundamental 
para se evitar a doença. ”Já 
alimentos ultraprocessados, 
como aqueles prontos para 
consumo ou para aquecer e 
bebidas açucaradas devem 
ser cortados”, explica.

E para auxiliar os usuários 
do Ipasgo a manter alimen-
tação adequada e as ativi-
dades físicas em dia, o insti-
tuto conta com o Programa 
Boa Forma, que oferece um 
atendimento multiprofissio-
nal com consultas médicas, 
nutricionista, fisioterapeuta 
e aulas de educação física. 
”Esse projeto foi criado em 
2018 e acontece na nossa 
Central de Saúde Preventiva, 
localizada na sede do Ipasgo, 
em Goiânia. O objetivo é evi-
tar que nossos beneficiários 
desenvolvam doenças, como 
o câncer de próstata”, afirma 
o presidente do órgão, Hélio 
José Lopes.

Seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, as 
consultas médicas são re-
alizadas às quintas-feiras, 
das 8h às 14h. Já os atendi-
mentos individuais com a 
equipe multiprofissional são 
disponibilizados de segun-
da a quinta-feira, das 8h às 
14h. Para ambos os serviços 
é necessário agendar previ-
amente pelo telefone (62) 
3238-2423.

O Fundo de Arte e cultu-
ra de Goiás aprovou o edital 
“Artes nas Escolas 2018”, 
como resultado, durante o 
mês de novembro, crianças 
de diversas instituições pú-
blicas do Estado poderão 
prestigiar apresentações cul-
turais.Ao todo, alunos de 10 

escolas terão acesso a apre-
sentações teatrais, entre as 
cidades estão: Guarani de 
Goiás, Caldazinha, Gamelei-
ra de Goiás, Santo Antonio 
da Barra, Turvelândia, Goiâ-
nia e outras.Os espetáculos 
serão transmitidos de forma 
remota, desta forma os res-

ponsáveis dos alunos e pro-
fessores irão receber o link 
das apresentações. A produ-
ção conta com Ligia Ferreira 
como atriz e produtora exe-
cutiva e Flávio Araújo, como 
e produtor executivo.A peça 
aborda a história de cinco 
crianças que dialogam sobre 

consumo consciente, susten-
tabilidade e principalmente 
a importância de brincar. O 
projeto também terá ofici-
nas de narração de histórias, 
em Goiânia a oficina aconte-
ce na Escola Municipal Mª. 
Clara Machado nos dias 26 e 
27 de novembro.

Projeto leva Teatro infantil para crianças de escolas públicas do Estado

Ipasgo alerta para alimentação na 
prevenção ao câncer de próstata
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O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta 
segunda-feira que o 

governo federal vai comprar e 
disponibilizar qualquer vacina 
contra a covid-19 que passar 
pelo aval do Ministério da 
Saúde e for certificada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

“Passando pela [Ministério 
da] Saúde e sendo certificada 
pela Anvisa, o governo fede-
ral vai comprar e disponibili-
zar, mas não vai ser obrigató-
ria de jeito nenhum”, disse 
Bolsonaro em live transmiti-
da pelas redes sociais

Nesta segunda, a Pfizer 
informou que sua vacina 
experimental contra a co-
vid-19 mostrou ser 90% efi-
caz na prevenção da doença, 
com base em dados iniciais 
de um estudo amplo.

A Pfizer e sua parcei-
ra alemã BioNTech são as 
primeiras farmacêuticas a 
anunciarem dados bem-
-sucedidos de um ensaio 
clínico em larga escala com 
uma potencial vacina contra 
o novo coronavírus. As em-
presas disseram que, até o 
momento, não encontraram 
nenhuma preocupação de 

segurança com a candidata 
a imunizante e que esperam 
pedir autorização para uso 
emergencial da vacina nos 
Estados Unidos neste mês.

Bolsonaro citou ainda o 
auxílio emergencial como 
um dos instrumentos cria-

dos pelo governo federal 
para combater os efeitos 
provocados pela pandemia 
do novo coronavírus.

“Se não fosse o auxílio 
emergencial de R$ 600 por cin-
co meses e agora, até o final do 
ano, complemento de R$ 300, 

acredito que a economia nossa 
tinha ido para o espaço, então 
foi muito difícil isso porque 
não tinha dinheiro o governo, 
nos endividamos”, disse.

O auxílio é destinado aos 
trabalhadores informais, mi-
croempreendedores indivi-

duais, autônomos e desem-
pregados, como forma de dar 
proteção emergencial durante 
a crise causada pela covid-19. 
O benefício começou a ser 
pago em abril, e, inicialmente, 
foi estabelecido em três par-
celas de R$ 600.

Em junho, por decre-
to, o governo prorrogou 
o auxílio por mais duas 
parcelas, no mesmo valor. 
E agora, com mais quatro 
parcelas, em valor menor, 
o benefício vai se estender 
até o final do ano.

Bolsonaro diz que Brasil comprará 
qualquer vacina aprovada pela Anvisa



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs auF:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848

KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
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Reprodução

Após o caso da Mari 
Ferrer, muitos artistas e 
influenciadores usaram as 
redes sociais para se ma-
nifestarem contra a deci-
são da justiça.

A ex-bbb, Rafa Kali-
mann, também expôs sua 
indignação, dublando o áu-
dio da Mari, durante a au-
diência e isso fez com que 
ela recebesse muitos ata-
ques, os internautas não 
gostaram muito da forma 
como Rafa se manifestou.

Nos últimos dias, ou-
tra vez Rafa foi vítima de 
ataques no Twitter, após 
perguntar como os mora-
dores do Amapá estão se 
sentindo com o apagão 
que já dura 7 dias.

Após a repercussão ne-
gativa de suas manifesta-

ções nas redes sociais, Rafa 
anunciou que irá “dar um 
tempo” do twitter para o 
bem da sua saúde mental.

“Eu vou me afastar 
daqui. Posto e vocês in-
terpretam sempre de for-
ma distorcida. Perguntei 
como as pessoas do Ama-
pá estão se sentindo por 
empatia. Sim, estou acom-
panhando as notícias de lá, 
mas tem situações que não 
estão na mídia e eu quero 
saber como eles estão se 
sentindo com tudo”, es-
creveu Rafa.

A influenciadora afir-
mou que está cansada dos 
ataques que recebe e que a 
decisão de sair da redes so-
cial foi por “não está fazen-
do bem para minha saúde 
de mental”, finalizou.

Quando o ator Sacha 
Baron Cohen deu 
vida ao personagem 

de Borat em 2006, muito do 
mundo era de diferente. No 
entanto, talvez engane-se 
quem acredita em uma mu-
dança sempre para melhor 
se, na verdade, as críticas 
apresentadas na nova pro-
dução são praticamente as 
mesmas e, pasme, mais for-
tes e evidentes.

É exatamente essa a gran-
de questão do novo filme 
protagonizado pelo artis-
ta britânico. Depois de 14 
anos do primeiro, “Borat: 
Fita de Cinema Seguinte” é o 
novo longa do tal “segundo 
melhor repórter do glorio-
so país Cazaquistão” e traz 
uma premissa polêmica: na 
história, Borat é o escolhido 
para entregar um macaco de 
presente a Michael Pence 

com o intuito de aproximar 
o país de onde veio de Do-
nald Trump, atual presidente 
norte-americano.

Desde a saída de Borat do 
Cazaquistão, já que, segun-
do o novo roteiro, ele havia 
passado os últimos anos em 
regime de escravidão, o hu-
mor ácido e extremamen-
te constrangedor proposto 
pelo longa se torna manifes-
to. Desde o aparecimento de 
nomes como o de Bolsonaro 
e Kim Jong-Un ao citar líderes 
mundiais em um certo “Clube 
dos Tiranos” até a descoberta 
de uma filha mulher, Borat ex-
plora o recurso da risada pela 
identificação de uma reali-
dade que, de acordo com a 
construção do longa, é som-
bria e imersa nos mais diver-
sos preconceitos existentes 
ao redor do mundo. Além 
disso, não perde tempo ao 

fazer críticas contundentes 
ao comando de Trump dis-
farçadas como apoio. 

Como definido pelo pró-
prio Cohen nas entrevistas 
de divulgação, Borat é um 
homem “misógino, racista e 
antissemita” que, anterior-
mente, ainda lá em 2006, 
chegou a servir como espé-
cie de espelho para a reve-
lação de muitos dos precon-
ceitos internos enraizados 
na sociedade estadunidense.

A diferença, então, esta-
ria justamente no momento 
atual, no qual o orgulho ao 
espalhar ideias ultra conserva-
doras parece ter se tornado a 
verdadeira palavra de ordem 
para muitos por aí. E Borat usa 
disso novamente. Faz “piada” 
com a questão do muro nos 
Estados Unidos, com o apri-
sionamento de crianças me-
xicanas e com as histórias de 

assédio que cercam o então 
presidente do País. 

Do arco principal do fil-
me, sem spoilers, a revira-
volta acontece quando Borat 
vê a impossibilidade de en-
tregar o macaco a Pence. En-
tre o transporte do animal e 
a chegada aos EUA, é a filha 
de Borat, a jovem Tutar, que 
passa a ser o novo presente 
ao homem mais próximo de 
Trump. Assim, para comple-
tar a missão oficial para a 
qual foi designado, o prota-
gonista utiliza dos disfarces 
mais esdrúxulos para se mis-
turar entre as pessoas.

O que aparece como re-
sultado disso são as cons-
tantes falas machistas -e 
assustadoras- e até mesmo 
xenófobas, que deixam claro 
como a sociedade parece ter 
passado por uma espécie de 
regressão inexplicável.

Reprodução

Constrangedor ao extremo, 
Borat 2 traz choque de 
realidade no humor e repulsa

Rafa Kalimann se 
afasta das redes sociais: 
“Estou cansada”


