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O Governo ampliou a rede de assistência para pacientes da Covid-19 nesta quarta-feira (7). Ao todo, estão sendo abertos 36 novos leitos. 
Destes, 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 11 enfermarias no Hospital Estadual São Marcos, em Itumbiara; 10 UTIs no Hospital Re-
gional de Formosa; e cinco leitos críticos habilitados pelo Ministério da Saúde no Hospital São Pedro D’Alcântara, na Cidade de Goiás.
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Governo de Goiás abre mais 36 leitos de UTI 
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Estados Unidos intensificam campanha 
para desencorajar migrações ao país
O governo dos EUA aumentou a propaganda para desencorajar migrações 
ao país. Segundo a CNN, 28 mil novos anúncios estão programados para 
circular em 133 emissoras e veículos de comunicação da América Latina.
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Motoristas do 
transporte co-
letivo de Goiâ-

nia e região metropolitana 
devem entrar de greve na 
sexta-feira (9). De acordo 
com o Sindicato Intermuni-
cipal de Trabalhadores no 
Transporte Coletivo Urbano 
de Goiânia (Sindicoletivo), a 
categoria exige a definição 
de um cronograma de vaci-
nação contra a covid-19.

De acordo com informa-
ção da entidade trabalhista, 

300 trabalhadores estão con-
taminados e 21 morreram 
por causa da doença. A deci-
são pelo indicativo de greve 
ocorreu em assembleia rea-
lizada no último sábado (3).

O Ministério da Saúde cal-
cula a existência de 751,5 mil 
(751.768) pessoas a serem 
vacinadas somente no siste-
mas de transportes, sendo  
678,2 mil (678.264) funcioná-
rios de sistemas de ônibus e 
vans e 73,5 mil (73.504) me-
troviários e ferroviários.

Em nota divulgada, 
o Sindcoletivo afirmou 
que há um abandono no 
combate à pandemia. “O 
Sindcoletivo, em conjunto 
com a categoria exige a im-
plantação imediata de um 
calendário oficial de vacina-
ção contra à Covid-19, dos 
trabalhadores do Transpor-
te Coletivo de Goiânia e Re-
gião Metropolitana”.

Segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-GO), 
os motoristas integram a 

lista de prioridades prevista 
no Plano Nacional de Imu-
nização (PNI). “Dessa for-
ma, com o recebimento de 
mais imunizantes, o Estado 
de Goiás avançará, grada-
tivamente, na imunização 
dos públicos definidos pelo 
governo federal”.

Carlos Santos, represen-
tante do Sindicato Intermu-
nicipal de Trabalhadores no 
Transporte Coletivo Urbano 
de Goiânia (Sindicoletivo), 
o prazo para iniciar a greve 

é de 72 horas após a noti-
ficação que aconteceu na 
última segunda-feira (5) 
onde o prazo será às 0h da 
próxima sexta-feira.

De acordo com Carlos, 
eles aguardam um posi-
cionamento do governo 
municipal e estadual ou 
ate mesmo as empresas, 
para tentar uma mediação, 
mas até agora ninguém os 
procurou. Sendo assim, a 
greve se mantém para a 
próxima sexta-feira.

Reprodução A Coordenação de Ar-
tes Visuais da Escola do 
Futuro de Goiás em Artes 
Basileu França lança a ex-
posição on-line “Elemen-
tos”, que pode ser visita-
da até o dia 20 de abril, 
na Galeria de Arte Virtual 
Basileu França, no perfil 
@galeriadeartebf no Ins-
tagram. “Elementos” é 
fruto de um trabalho de-
senvolvido pelos alunos 
do Curso Técnico de Artes 
Visuais – Ateliê de Pintura, 
em meio à pandemia, sob 
o acompanhamento da 
professora Liliam Rocha.

 O foco da exposição 
é retratar a volumetria, 
através da luz e da sombra. 
“Os meninos começaram a 
fazer desenhos mais pla-
nos, pois não tinham mui-
ta noção de volumetria. 
Então, nós começamos a 
trabalhar com camadas fi-
nas, que são os glacis, que 
permitem que a pintura te-
nha uma certa transparên-
cia e ganhe volumetria”, 
afirma a professora.

Por meio da referida 
técnica, originária da Fran-
ça, é possível que o artista 
valorize ou desvalorize, 
propositalmente, algum 
elemento ou detalhe es-
pecífico. “Como a tinta 
fica completamente seca 
depois, ela fica áspera. E 
para você deslizar o pincel, 
você precisa ter uma dilui-
ção. Então, você faz o glaci, 
representado por camadas 
mais finas e um pouco mais 
aquosas. E aí o pincel des-
liza mais facilmente para 
que você consiga fazer os 
detalhes e as transparên-
cias”, explica a docente.

 A mostra, cuja cura-
doria é da professora 
Liliam Rocha e do artista 
plástico Carlos Catini, re-
úne obras que remetem 
ao cotidiano, por meio de 
desenhos que retratam 
naturezas mortas.

Algumas das obras 
expostas serão comercia-
lizadas. Os interessados 
podem entrar em conta-
to com os alunos artistas 
por meio dos próprios 
perfis no Instagram, in-
formados juntamente 
com as fotografias das te-
las. Os valores variam en-
tre R$ 25,00 e R$ 150,00.

Motoristas do transporte coletivo 
entram de greve na sexta-feira

O Sindicato dos Bares 
e Restaurantes de Goiânia 
(Sindibares Goiânia), em par-
ceria com a Fecomércio, ini-
ciou a campanha “Reabertu-
ra Responsável”. O objetivo 
é conscientizar empresários 
e clientes para a importância 
de cumprir os protocolos de 
segurança em bares e res-
taurantes da capital e assim, 
evitar uma nova restrição.

Sobre o assunto, o Pre-
sidente do Sindibares em 
Goiânia, Newton Pereira, 
destacou que os proprietá-
rios de bares e restaurantes 
precisam se conscientizar 
da necessidade do cumpri-

mento das medidas impos-
tas pelo decreto.

“A Fecomércio está fa-
zendo a distribuição de 
álcool, placas orientativas 
e educativas, além de adesi-
vos para serem pregados no 
chão nos locais onde tem o 
buffet e serviços por quilo. 
Além disso, estamos traba-
lhando em uma campanha 
de conscientização nas re-
des sociais e em rádios da 
nossa cidade”, descreve.

A Fecomércio disponi-
biliza uma lista com os no-
mes dos restaurantes que 
seguem todas as regras de 
combate a disseminação 

do coronavírus. “São mais 
de 300 estabelecimentos 
que estão trabalhando com 
muita responsabilidade 
e seriedade para atender 
nossos clientes”, explica.

Sobre os estabelecimen-
tos que provocam aglo-
meração, Newton Pereira 
garantiu que esses bares 
e restaurantes não são as-
sociados do sindicato. “A 
maioria desses bares que 
vem aparecendo na mídia 
e que não estão cumprindo 
os protocolos não fazem 
parte do Sindibares Goiâ-
nia. Nós somos contra esse 
tipo de atitude”, ponderou.

Sindicato promove campanha para evitar fechamento de bares e restaurantes
Reprodução
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O governador Ronaldo 
Caiado sancionou a 
Lei nº 20.986/2021, 

publicada no Diário Oficial 
desta quarta-feira (07/04), 
que disciplina os Sistemas 
de Controle Interno, de Ou-
vidoria e de Correição do 
Poder Executivo estadual, 
bem como a organização, as 
funções e a carreira especí-
fica da Controladoria-Geral 
do Estado (CGE) como órgão 
central de natureza perma-
nente e responsável pelo 
controle interno da admi-
nistração estadual. A Lei Or-
gânica da CGE foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
de Goiás no final de março.

Essa é mais uma conquista 
do governador Ronaldo Caia-
do para garantir o combate à 
corrupção e uma governança 
moderna e efetiva dos órgãos 
estaduais que compõem o 
Governo de Goiás.

Segundo o controlador-
-geral do Estado, Henrique 
Ziller, a relevância da Lei Or-
gânica vai além de mera fer-
ramenta de gestão pública. 
Ele frisa que o controle inter-
no se materializa por meio de 
um sistema que demanda a 

integração de vários órgãos, 
funções e atividades de go-
verno. O intuito é cumprir 
as determinações constitu-
cionais voltadas ao combate 
e à prevenção da corrupção, 
à garantia de qualificação do 
gasto público, à interlocução 
com a sociedade, à promoção 
da transparência da gestão 
governamental, bem como 

à fiscalização e avaliação dos 
atos da administração.

Para Ziller, a Lei Orgânica 
tem como principal benefí-
cio a institucionalização da 
Controladoria-Geral do Esta-
do, de tal forma que só pode 
ser alterada por outra lei. 
Segundo ele, ao longo dos 
anos, a CGE teve diversas 
formas de atuação e de vin-

culação e agora se estabele-
ce como órgão que faz parte 
da governança do Estado. 

“É importante que tenha 
essa característica de perma-
nência instituída por lei, para 
que não haja um retrocesso 
nessa função tão essencial 
no Estado moderno que é 
o controle interno. Outra 
questão importante é o fato 

de que as competências que 
estão reunidas na nova lei 
já existem em diversos nor-
mativos federais, estaduais e 
próprios da CGE. Nós apenas 
consolidamos aquilo que já 
existe em um só texto, que 
passa a ser a referência so-
bre a competência e a estru-
tura do órgão”, afirma Ziller.

Essa lei destaca e con-
solida o controle interno 
na ação preventiva sobre a 
realização das despesas e 
dos processos de trabalhos 
públicos, em sintonia com 
o Programa de Compliance 
Público de Goiás (PCP), com 
atuação nos quatro eixos: Éti-
ca, Transparência, Responsa-
bilização e Gestão de Riscos. 
Ela corrige a distorção dos 
modelos anteriores, ao am-
pliar a regulação do controle 
interno para essa atribuição 
preventiva, vista pelo Gover-
no de Goiás como função es-
sencial para o funcionamento 
da administração pública.

O controlador-geral res-
saltou que a promulgação da 
lei não implicou em alteração 
na estrutura básica e comple-
mentar do órgão e não causou 
impacto financeiro, pois a CGE 

já conta com quadro próprio 
de servidores efetivos para as 
funções de controle interno. 

Segundo Antônio Fábio 
Jubé, chefe da Assessoria de 
Harmonização e Gestão Estra-
tégica da CGE, área respon-
sável pelo estudo e pela con-
densação dos termos da Lei 
Orgânica, nela foram atendi-
das orientações de organismos 
internacionais, tais como o 
Banco Mundial e a Transparên-
cia Internacional, bem como 
órgãos de controle externo e 
segmentos organizados da so-
ciedade. “A lei é resultado de 
muitos anos de estudo e tra-
balho por parte do quadro de 
servidores da CGE. Para nós, 
servidores, é um marco na 
segurança da continuidade do 
órgão, das relevantes funções 
que realiza e que contribuem 
com a melhoria da administra-
ção estadual”, afirma Jubé.

Para a presidente da Asso-
ciação dos Servidores Efetivos 
da CGE, Roberta dos Reis Silva, 
a Lei Orgânica é um importan-
te avanço na estruturação do 
Sistema de Controle Interno, 
sendo fundamental para o 
aprimoramento da capacida-
de de gestão do Estado. 

O Governo de Goiás am-
pliou a rede de assistência 
para pacientes da Covid-19 
nesta quarta-feira (7). Ao 
todo, estão sendo abertos 
36 novos leitos. Destes, 10 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e 11 enfermarias 
no Hospital Estadual São 
Marcos, em Itumbiara; 10 
UTIs no Hospital Regional de 
Formosa; e cinco leitos críti-
cos habilitados pelo Ministé-
rio da Saúde no Hospital São 

Pedro D’Alcântara, na Cidade 
de Goiás. Com os leitos en-
tregues hoje, o Estado alcan-
ça a marca de 1.302 unidades 
de internação dedicadas às 
pessoas infectadas com o co-
ronavírus, sendo que destas, 
560 são para casos graves.

Para o governador Ronal-
do Caiado, a expansão da 
rede de atendimento para 
pacientes que necessitam de 
leitos críticos resulta de um 
“esforço enorme” da gestão 

estadual. “Quando eu recebi 
o Estado só tinha 254 UTIs 
em três municípios: Goiâ-
nia, Aparecida e Anápolis. 
Hoje, nós estamos instalados 
em mais de 20, com 8 mais 
hospitais de campanha”, res-
saltou. Ao longo da crise sa-
nitária do coronavírus, Goiás 
conseguiu superar a abertura 
de estruturas dedicadas para 
casos de covid-19 nesta se-
gunda onda da pandemia, em 
comparação com a primeira. 

Além disso, essas unidades 
estão distribuídas de manei-
ra regionalizada por todas as 
cinco Macrorregionais do ter-
ritório goiano, levando saúde 
para mais perto do cidadão.

Inaugurado pela gestão 
estadual no dia 1º de julho de 
2020, o Hospital Estadual São 
Marcos, em Itumbiara, passa 
a contar com 101 vagas exclu-
sivas para pacientes com a co-
vid-19. Com a ampliação, são 
disponibilizados à sociedade 

goiana 61 leitos de enferma-
rias e 40 de UTI. Dotada de 
equipamentos de última ge-
ração, a unidade se tornou re-
ferência no enfrentamento da 
Covid-19, recebendo pessoas 
de todas as regiões do Estado, 
encaminhadas via Complexo 
Regulador Estadual.

Já na Cidade de Goiás, 
desde 2019 o governo esta-
dual mantém um convênio 
com o Hospital São Pedro 
D’Alcântara para fortaleci-

mento da regionalização da 
saúde no território goiano. 
Com esta segunda onda da 
pandemia da Covid-19, a es-
trutura da unidade foi am-
pliada para também receber 
vítimas do coronavírus. Assim, 
o local passa a contar com 15 
UTIs, sendo 10 cofinanciados 
pelo Estado para casos ge-
rais e cinco habilitados pelo 
Ministério da Saúde e regu-
lados pela SES-GO para pes-
soas infectadas com o vírus.

Reprodução

Governo abre 36 leitos de UTI para covid e total em Goiás chega a 1.302

Ronaldo Caiado sanciona lei que consolida 
o controle interno no Estado de Goiás
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O presidente do Tribu-
nal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-

1), desembargador I’talo 
Fioravanti Sabo Mendes, 
derrubou as liminares do juiz 
Rolando Spanholo, da 21ª 
Vara Federal do Distrito Fe-
deral, que autorizou dez enti-
dades privadas a importarem 
vacinas contra a covid-19 
sem a obrigação de repassá-
-las ao Sistema Único de Saú-
de, como determina a lei.

Como mostrou o Estadão 
na terça-feira, 6, Spanho-
lo atendeu nove entidades 
privadas nos últimos 12 
dias e tem sido acionado 
por empresas e associações 
que buscam liminares para 
comprar os imunizantes sem 
repassá-los ao sistema públi-
co. Nesta quarta, 7, o magis-
trado autorizou uma univer-
sidade particular da Paraíba, 
elevando para dez o número 
de entidades beneficiadas 
por uma de suas liminares 
(decisões provisórias).

“Não podemos mais des-
perdiçar qualquer chance 
de salvar vidas e os pilares 
da economia (empregos, 
empresas, arrecadação de 
tributos, etc)”, anotou, em 
suas decisões.

Segundo o desembarga-
dor I’talo Fioravanti, as limi-
nares poderiam causar ‘gra-
ve lesão à ordem pública’ ao 
permitir a compra das vaci-
nas sem a doação ao siste-
ma público além de avançar 
contra determinações fixa-
das em lei pelo Congresso e 
sancionadas pelo Executivo.

“Sem que se possa afir-
mar, com a segurança que 

o caso requer, a existência 
de inconstitucionalidade fla-
grante, o juízo de origem aca-
bou, permissa venia, interfe-
rindo no próprio exercício 
das funções desempenhadas 
pela Anvisa, especificamente 
na esfera de suas delibera-
ções relacionadas ao exame 
prévio e necessário acerca 
da qualidade, eficácia e se-
gurança das vacinas a serem 

importadas, interferindo, 
ainda, data vênia, no cumpri-
mento ao Plano Nacional de 
Operalização da Vacinação 
contra a Covid-19, no quadro 
de grave crise sanitária viven-
ciado no País”.

A decisão atendeu re-
curso movido pela Advo-
cacia-Geral da União, que 
alertou para risco de com-
prometimento do Plano 

Nacional de Vacinação.
“Subverter o critério de 

priorização indicado no PNO 
(Plano Nacional de Opera-
cionalização contra a co-
vid-19), permitindo que um 
determinado segmento da 
sociedade se imunize antes 
das pessoas que integram 
os grupos mais vulneráveis, 
representa um privilégio que 
desconsidera os principais 

valores que orientam o Sis-
tema Único de Saúde, nota-
damente a equidade e a uni-
versalidade”, frisou a AGU.

A obrigação de repas-
se ao SUS foi fixada em lei 
sancionada no mês passado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. A legislação prevê que 
as vacinas adquiridas pela 
iniciativa privada devem ser 
integralmente doadas ao sis-
tema público até o término 
da imunização dos grupos 
prioritários, o que segundo 
estimativas iniciais do Minis-
tério da Saúde só deve ocor-
rer no final deste semestre. 
Somente depois dessa fase, 
as empresas podem manter 
50% das doses compradas 
enquanto as demais devem 
ser repassadas ao Plano Na-
cional de Imunização.

A primeira liminar do juiz 
Spanholo foi proferida no úl-
timo dia 25 em favor de dois 
sindicatos e uma associação 
do Distrito Federal. Desde 
então, decisões semelhantes 
foram estendidas a outras 
empresas e entidades de 
São Paulo, Minas Gerais, Ri-
beirão Preto, Rio de Janeiro, 
Brasília e Paraíba, que apre-
sentaram pedidos seme-
lhantes e foram atendidas.

Divulgação

Tribunal Regional derruba liminares que 
liberavam compra de vacinas por empresas



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 
seminovo R$35.800,00 
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: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 
.900,00 F:32 13-4848 
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

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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de 300m2 (15x20m), 
bem localizado, rua pa-
gia elé27.000,00 F: (62) 
99961-4525 (Cássio Ma-
ciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-JD. TODOS OS SAN-
TOS Casa solteira, exce-
lente acabamento. No ta-
manho 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 160.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
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

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 

-------------------------------
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, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
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 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O governo dos EUA 
aumentou a propa-
ganda para desen-

corajar migrações ao país. 
Segundo a CNN, 28 mil novos 
anúncios estão programados 
para circular em 133 emis-
soras e veículos de comuni-
cação da América Latina.

A medida vem na estei-
ra do crescimento das mig-
rações para os EUA, puxada 
pelo aumento da pobreza 
latino-americana. Nas peças 
publicitárias, um homem ten-
ta dissuadir o outro de cruzar 
a fronteira e alerta para o ris-
co de assaltos, sequestros e 
assassinatos, além da chance 
de transmissão da Covid-19.

“Não coloque a vida de 
seus filhos em risco com base 
em falsas esperanças”, diz o 
ator. As mensagens, grava-
das em português, espanhol 
e seis línguas indígenas, já 
circulam em países como 
Brasil, El Salvador, Guatemala 
e Honduras desde janeiro.

O governo dos EUA au-
mentou a propaganda para 

desencorajar migrações ao 
país. Segundo a CNN, 28 mil 
novos anúncios estão progra-
mados para circular em 133 
emissoras e veículos de comu-
nicação da América Latina.

A medida vem na esteira 
do crescimento das migra-
ções para os EUA, puxada 
pelo aumento da pobreza 

latino-americana. Nas peças 
publicitárias, um homem ten-
ta dissuadir o outro de cruzar 
a fronteira e alerta para o ris-
co de assaltos, sequestros e 
assassinatos, além da chance 
de transmissão da Covid-19.

“Não coloque a vida de 
seus filhos em risco com base 
em falsas esperanças”, diz o 

ator. As mensagens, gravadas 
em português, espanhol e 
seis línguas indígenas, já cir-
culam em países como Bra-
sil, El Salvador, Guatemala e 
Honduras desde janeiro.

Pedidos de asilo-
Dados levantados pela 

Reuters apontam que 19 mil 

migrantes foram apreendidos 
por agentes dos EUA na fron-
teira sul do país em fevereiro. 
O número representa quase o 
triplo do registrado em janeiro.

Em março, o número de 
migrantes que chegaram 
à fronteira dos EUA com o 
México chegou a 171,7 mil, 
a maioria composta por 

menores desacompanha-
dos. Casos de afogamen-
to, violência e exploração 
de crianças e adolescentes 
deixados “aos cuidados” de 
contrabandistas se torna-
ram cada vez mais comuns.

Jornalistas da agência 
norte-americana entraram 
em contato com contraban-
distas pelo Facebook, fin-
gindo interesse em uma su-
posta migração e um deles 
deixou claro que a “frontei-
ra está aberta”. A Alfândega 
e CBP (Proteção de Frontei-
ras dos EUA, na sigla em in-
glês) continuam com a polí-
tica de devolver ao México 
a maioria dos cidadãos que 
tentam entrar em território 
norte-americano.

Cerca de 70 mil migran-
tes, ou 70% dos que ten-
taram atravessar, foram 
deportados só em feverei-
ro. Famílias e crianças de-
sacompanhadas têm mais 
chance de aguardar as audi-
ências de asilo no país, mas 
os casos são raros.

Reprodução

Estados Unidos intensificam campanha 
para desencorajar migrações ao país
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de 300m2 (15x20m), 
bem localizado, rua pa-
gia elé27.000,00 F: (62) 
99961-4525 (Cássio Ma-
ciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-JD. TODOS OS SAN-
TOS Casa solteira, exce-
lente acabamento. No ta-
manho 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 160.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
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

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 

-------------------------------
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, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
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 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução

Em um mundo cada vez 
mais plural, se faz necessá-
rio o debate e a exaltação 
da diversidade, abrindo as 
portas para que todos te-
nham seu espaço e sejam 
aceitos com suas particula-
ridades. Visando justamen-
te propor uma realidade 
mais acolhedora e menos 
normativa, vem aí a pri-
meira edição do Diversicon 
– Festival da Diversidad

O evento acontece a 
partir desta sexta-feira (9) 
e segue até domingo (11), 
apresentando painéis, ba-
te-papos e apresentações 

culturais completamente 
gratuitas, exibidas pelo ca-
nal no YouTube do festival

O Diversicon foi ideali-
zado a partir de três pilares 
conceituais: raça, corpo 
e território. As categorias 
englobam os debates que 
constroem a ideia de diver-
sidade e, por meio delas, é 
possível falar sobre temas 
sensíveis e bastante ne-
cessários, como o racismo 
estrutural, capacitismo, gê-
nero, imigração, branquitu-
de, entre várias outras pau-
tas que também ganharão 
espaço durante o festival.

Quase um ano depois 
das manifestações 
do Black Lives Matter 

nos Estados Unidos, Judas e 
o Messias Negro fortalece os 
ideais da luta contra o racismo 
e mantém o destaque para as 
pautas raciais nas grandes pre-
miações do cinema. Desta vez, 
o retrato é de uma história real 
que aconteceu no auge do 
movimento revolucionário 
pelos direitos da população 
negra, nos anos 1960.

A trama acompanha Bill 

O’Neil (Lakeith Stanfield), um 
ladrão comum que, depois de 
ser preso, acaba coagido pelo 
FBI a trabalhar como agente 
infiltrado no movimento dos 
Panteras Negras, em Chicago. 
O objetivo era antecipar as 
ações do jovem líder em as-
censão na cidade, Fred Hamp-
ton (Daniel Kaluuya).

Atuações de peso
Os destaques incontes-

táveis são Lakeith Stanfield 
e Daniel Kaluuya. Ambos 

foram indicados ao Oscar 
2021, mas inexplicavelmen-
te na mesma categoria: Me-
lhor Ator Coadjuvante.

Kaluuya reproduziu fiel-
mente o carisma de Hampton 
nos palcos e nas ruas, carre-
gando uma energia capaz de 
levar o espectador direto para 
seus pronunciamentos ali re-
presentados. Já Stanfield, por 
meio de uma atuação contida, 
mas cheia de olhares e peque-
nas alterações de expressão, 
transitou entre a indiferença 

inicial quanto à questão racial, 
a crescente admiração pelo 
colega e a culpa por estar en-
tregando a vida de irmãos nas 
mãos dos seus algozes.

O roteiro, no entanto, não 
consegue decidir se o prota-
gonismo é deste ou daquele, 
tentando equilibrar o tem-
po de tela e a importância 
narrativa de ambos. Talvez 
venha daí a indicação dos 
dois para a mesma categoria 
(além de evitar a concorrên-
cia com Chadwick Boseman 
na categoria Melhor Ator).

Além de ser uma história 
baseada em fatos, já conheci-
da especialmente no contex-
to histórico norte-americano, 
Judas e o Messias Negro traz 
uma referência bíblica que 
indica exatamente o que será 
visto na tela – uma história de 
traição – abrindo pouco espa-
ço para surpresas.

Com isso, o caminho 
construído até a conhecida 
conclusão ganha ainda mais 
importância. O diretor Shaka 
King consegue, em geral, fa-
zer com que essa trajetória 
seja interessante e instigante, 
apesar de alguns entraves.

Judas e o Messias Negro resgata
a histórica luta racial nos EUA

Festival da Diversidade 
acontece neste fim de 
semana, online e gratuito 


