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Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Pela primeira na história a região sudeste do pais regis-
tra mais mortes do que nascimentos no Brasil. A taxa de mortalidade em comparação ao ano passado teve o crescimento de 63%.
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Os dados são da Asso-
ciação Nacional dos 
Registradores de Pes-

soas Naturais disponibilizados 
no Portal da Transparência. 
Pela primeira na história a re-
gião sudeste do pais registra 
mais mortes do que nasci-
mentos no Brasil. Os dados 
são das primeira semana de 
abril. A taxa de mortalidade 
em comparação ao ano passa-
do teve o crescimento de 63%.

Foram 13.998 nascimen-
tos em abril, mas 15.967 
óbitos no mesmo período. 
São 1.969 mortes a mais do 
que nascimentos. As infor-
mações são preliminares, 
uma vez que cartórios têm o 
prazo de 10 dias para realizar 
os registros. Março foi o mês 
com mais mortes desde o 
começo da pandemia. Dados 
preliminares apontam que 
no mês de abril o Brasil pode 
registrar 220 mil mortes por 
todo tipo de causas.

Pesquisadores apontam 
que o fato inédito deve atin-
gir todo o país no mês de 
abril, não apenas regional-
mente, como os dados acima. 
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 120 anos, a popula-
ção do Brasil só cresceu, atual-
mente, são 212.9 milhões de 
pessoas. A previsão do IBGE 
era que as taxas se cruzassem 
no ano de 2047. Mas por con-
ta da disseminação do vírus 

da Covid-19, esse fenômeno 
pode ser adiantado.

De acordo com o doutor 
em demografia José Eustá-
quio Diniz Alves, os impactos 
no sistema de saúde e na 
economia influenciam as de-
cisões das famílias em espe-
rar um tempo mais oportuno 
para poder ter filhos. O que 
de fato também influencia na 
reduz da taxa de natalidade.

“A pandemia acelerou as 
mortes e reduziu o nasci-
mento, por quê? Na primei-
ra onda, em junho e julho, 
muitas mulheres e casais a 
hora que viram o sistema 
colapsando, o mercado de 
trabalho com 32 milhões de 
desempregas, adiaram a de-
cisão reprodutiva. A mulher 
decidiu ficar grávida em um 
momento mais adequado”, 

afirma Jose Eustáquio.
Para especialistas a dife-

rença entre o crescimento 
de mortes para nascimen-
tos deve ser provisória. Já 
que se trata de uma altera-
ção temporária por conta da 
pandemia da covid-19

“Na medida em que hos-
pitalizações, casos e mortes 
se reduzam, ou seja, que 
não haja tanta sobremorta-

lidade, a razão aumentaria. O 
efeito demográfico não é de 
longo prazo. Mas o impacto 
do excesso de mortes é nítido, 
preocupante, e um reflexo da 
falta coordenada de contro-
le, o que gera uma condição 
totalmente inédita. Espera-
-se que seja temporária, mas 
depende do que será feito 
para conter essa alta mortali-
dade sendo observada.”

Reprodução

Foi preso na madru-
gada desta quinta-feira 
(8/4), em Goiânia, um 
segundo suspeito de ter 
envolvimento no esque-
ma de comércio ilegal de 
doses de vacinas contra 
Covid-19. O primeiro en-
volvido foi preso na tarde 
desta quarta-feira (7/4).

Conforme informa-
ções, após ser preso, o 
homem indicou a partici-
pação do segundo inves-
tigado, que foi detido na 
Avenida T-9, em Goiânia. 
Entretanto, ele negou a 
participação nos crimes.

Ao que tudo indica, 
as doses são de lotes de 
vacinas enviados para o 
Centro-Oeste. Há a sus-
peita de que os frascos 
tenham saído do Distrito 
Federal (DF), mas não é 
descartada a possibili-
dade de serem de um 
carregamento destinado 
a Goiás. Além disso, esta 
seria a segunda remes-
sa comercializada pelos 
suspeitos.

Em transmissão feita 
na manhã desta quinta-
-feira (8/4), o gover-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM) pediu para que 
os municípios se aten-
tem para esta situação. 
“É importante que to-
dos redobrem a vigilân-
cia e atenção neste mo-
mento”, disse.

O caso está sendo 
investigado pelas forças 
policiais de Goiás e ago-
ra o objetivo é saber de 
onde vieram as vacinas 
e se há outros envolvi-
dos no crime. Além dis-
so, as apurações tam-
bém buscam identificar 
se as vacinas foram fur-
tadas ou desviadas.

Segundo o secretário 
de Segurança Pública de 
Goiás, Rodney Miranda, 
estão sendo analisados 
conteúdo de celulares 
e contas bancárias dos 
investigados. Uma au-
ditoria determinará se 
as vacinas ainda podem 
ser usadas ou terão que 
ser descartadas.

Pela primeira vez em 120 anos número 
de mortes ultrapassa os de nascimentos

O prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) visitou o 
ex-gestor da capital, Iris 
Rezende (MDB). A visita, 
segundo bastidores, marca 
uma aproximação ao grupo 
de Rezende, que é mais liga-
do a Ronaldo Caiado (DEM), 
que Daniel Viela – presiden-
te da sigla que desembar-
cou com 14 secretários do 
paço, na última segunda (5).

De fato, os emedebistas 
eleitos, ou seja, os seis ve-
readores que o partido fez, 
seguem junto com Rogério. 
Outros sinais do “irismo” 
no paço é o retorno de Jai-
ro da Cunha Bastos, figura 

ligada ao ex-prefeito, que 
foi para a Casa Civil.

Além disso, Rogério 
também convidou Anna 
Vitória Caiado para Procu-

radoria-Geral do Município 
(PGM) – além, de ter sido 
procuradora-geral do Iris, 
ela é amiga da família do 
ex-prefeito. O movimento, 

além de reforçar a aliança 
com o MDB (parte dele, 
pelo menos), também re-
força o que Rogério tem 
dito em relação à continui-
dade da gestão.

Nota oficial da assesso-
ria, contudo, destaca que 
o encontro foi uma visita 
de cortesia. “Por se tratar 
de um democrata, com ex-
periência muito grande em 
gestão, Iris tem recebido 
pessoas que o procuram. 
Foram abordados dois as-
suntos principais: a saída 
do grupo de Daniel Vilela 
da Prefeitura e a suspensão 
do contrato do asfalto. So-

bre a suspensão, a Prefeitu-
ra deu uma solução para os 
locais onde o asfalto já foi 
frisado e está trabalhando 
com recursos material e 
humano da própria gestão 
para que a população não 
seja prejudicada.”

Vale lembrar, uma das 
justificativas da saída do 
grupo de Daniel foi a sus-
pensão das obras de reca-
peamento, mas também 
auditoria sobre os contra-
tos a partir de 2017. Além 
disso, recentemente, Ro-
gério determinou a revisão 
dos atos dos últimos três 
meses da gestão Iris.

Rogério visita Iris por cortesia, aproximação ao MDB e justificativas
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O Governo de Goiás 
recebeu, na manhã 
desta quinta-feira 

(08/04), mais 136.350 doses 
de vacinas contra a Covid-19. 
Este é o 12º lote enviado pelo 
Ministério da Saúde (MS) a 
Goiás desde o início do Pla-
no Nacional de Imunização 
(PNI). O governador Ronaldo 
Caiado, presente na Central 
Estadual de Rede de Frio, no 
Jardim Santo Antônio, em 
Goiânia, e garantiu que eles 
começam a ser distribuídos 
aos 246 municípios goianos 
nesta quinta-feira, após con-
ferência da remessa pelos 
técnicos da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES-GO).

“Com os novos imunizan-
tes, vamos atender o residual 
da área de saúde e também 
os 5% na área de segurança 
pública. Outra parte vai para 
vacinação de idosos”, expli-
cou Caiado, durante coletiva 
aos veículos de imprensa.

Das 136.350 doses, 59,6 
mil são da CoronaVac e 
76.750 do consórcio Astra-
Zeneca. Conforme documen-
to do Ministério da Saúde, 
49.256 imunizantes serão 
destinados para aplicação da 

primeira dose e 87.094 para 
a segunda. De Goiânia os 
imunizantes seguem ainda 
hoje para as 18 Regionais de 
Saúde, que farão a distribui-
ção para os municípios.

A reserva de 30% para 
imunizar profissionais de 
saúde foi publicada no su-
plemento do Diário Oficial 
do Estado desta terça-feira 
(06/04), após deliberação 
da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB), instância que 
reúne gestores da saúde do 
Estado e município. A meta 
é atingir, de forma gradativa, 
100% de cobertura vacinal 
ao grupo prioritário que atua 
na linha de frente para en-
frentamento ao coronavírus.

Desde o início da campa-
nha de vacinação, dos 206 mil 
profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente, 58% 
foram imunizados em Goi-

ás. Segundo o secretário de 
Estado de Saúde, Ismael Ale-
xandrino, para ser vacinado, 
é necessário estar em pleno 
exercício de suas atividades. 
“São para profissionais da ati-
va, não são para aposentados 
ou àqueles que estão afasta-
dos”, alertou o secretário.

Vacinação
Durante a coletiva de im-

prensa, o governador Ronal-

do Caiado voltou a defender 
o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI). “Estamos traba-
lhando para conseguir cada 
vez mais vacinas”, afirmou.

Segundo levantamento 
oficial realizado pela SES-GO, 
o Estado de Goiás já recebeu 
1.370.130 imunizantes contra 
Covid-19, sendo 1.110.680 da 
CoronaVac e 259.450 da As-
traZeneca. Desse total, bole-
tim divulgado pela SES-GO na 

quarta-feira (07/04), aponta 
a aplicação de 706.233 va-
cinas, sendo 140.557 delas, 
como segunda dose.

Investigação
A Secretaria de Estado da 

Segurança Pública (SSP-GO) 
em parceria com a Polícia 
Federal (PF) investiga os lo-
tes de vacinas que foram en-
contrados com dois homens 
que vendiam o material em 
Goiânia e Senador Canedo, 
na Região Metropolitana. 
Os dois suspeitos foram 
presos nesta quarta-feira 
(07/04). Com um deles, a 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás (PMGO) apreendeu 
20 frascos com 200 doses 
de imunizantes.

“Todas as forças de se-
gurança pública trabalham 
para saber de onde essas 
pessoas desviaram os lotes”, 
afirmou Caiado. O governa-
dor também pediu empenho 
de prefeitos e secretários 
municipais de saúde para 
que aumentem a fiscalização 
das vacinas e atualizem jun-
to ao Ministério da Saúde as 
doses que já foram aplicadas 
em seus municípios.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult Goiás), re-
aliza, neste sábado (10/04), 
a Live Cultural Solidária. O 
evento reunirá clássicos da Or-
questra Filarmônica de Goiás e 
sucessos sertanejos da dupla 
João Neto e Frederico e outros 
convidados, em um show vir-

tual gratuito. O espetáculo terá 
início às 19h, direto do palco 
do Teatro Goiânia (unidade da 
Secult Goiás), com transmissão 
pela TV Brasil Central, canal da 
Secult Goiás no YouTube e re-
des sociais da secretaria e da 
Ordem dos Músicos do Brasil 
Seção Goiás (OMB de Goiás).

A live cultural tem como 

objetivo arrecadar alimentos 
não perecíveis e produtos de 
higiene pessoal para serem 
doados às famílias de músi-
cos de Goiás que passam por 
dificuldades em meio à pan-
demia de Covid-19.

Para o secretário interino 
de Cultura, César Moura, a 
realização da live é um ges-

to de apoio emergencial aos 
artistas e músicos. “Desde 
a ideia inicial deste projeto, 
nossa preocupação foi a de 
atender as famílias, sem abrir 
mão do cuidado extremo no 
cumprimento dos protocolos 
de segurança de prevenção 
da Covid-19. Contamos com 
o apoio dos goianos porque 

acreditamos na força das co-
nexões entre quem pratica so-
lidariedade”, comenta César.

A iniciativa é realizada em 
parceria com a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
Secretaria da Retomada, Gabi-
nete de Políticas Sociais (GPS), 
Orquestra Filarmônica de Goi-
ás, TV Brasil Central, OMB de 

Goiás, e outros artistas do seg-
mento sertanejo.

O show será apresentado 
pela influenciadora digital 
Gislene Patrícia, com par-
ticipação de convidados, 
como o violeiro Almir Pes-
soa, a pianista Ericka Vilela, 
além dos cantores Rayan 
Barreto e Ademar Rocha.

Reprodução

Live solidária vai unir Orquestra Filarmônica e dupla João Neto e Frederico

Estado recebe mais 136.350 doses e 
amplia cobertura vacinal contra Covid-19



Em mais uma revelação 
sobre a morte do menino 
Henry Borel, uma troca de 
mensagens entre a mãe do 
garoto, Monique Medeiros 
da Costa Silva de Almeida 
e a babá dele, Thayná de 
Oliveira Ferreira, mostra a 
discrição em tempo real da 
suposta sessão de tortura 
praticada pelo padrasto, o 
vereador Dr. Jairinho.

Para os investigadores as 
informações são “absoluta-
mente contundentes”. O con-
teúdo da conversa por What-
sApp havia sido apagado da 
galeria do telefone de Moni-
que, mas a polícia conseguiu 
recuperar. Com isso, a inves-
tigação teve acesso a prints 
dos diálogos no aplicativo.

Na conversa a babá conta 
que o menino e Dr. Jairinho, 
padrasto de Henry, ficaram 
trancados por alguns mi-
nutos em um cômodo com 
o som da TV alto. Segundo 
ela, quando o menino saiu 
do quarto, mostrou hemato-
mas e contou que levou uma 
banda (uma rasteira) e chu-
tes e reclamou de dores no 
joelho e na cabeça à babá.

Na ocasião, a mãe de 
Henry, que não estava em 
casa, demonstrou estra-
nheza com a presença de 
Jairinho no apartamento na-
quele horário. As mensagens 
foram divulgadas um mês 
após a morte do menino.

Conforme a representa-
ção no Ministério Público 
estadual, a polícia indica es-
tar diante de um homicídio 
duplamente qualificado por 

tortura e por emprego de 
recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima.

Nesta quinta-feira (8), 
Jairinho e Monique foram 
presos temporariamente por 
serem suspeitos do assassi-
nato de Henry e por tentar 
atrapalhar as investigações.

O delegado Henrique Da-
masceno considera que os 
prints são uma prova rele-
vante na investigação.
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No dia em que o Brasil 
registrou um novo 
recorde no número 

diário de mortos, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu, 
por 9 a 2, que prefeitos e go-
vernadores podem proibir a 
realização presencial de mis-
sas e cultos em um esforço 
para evitar a propagação da 
covid-19 no País. O julgamen-
to, concluído nesta quinta-
-feira, 8, foi marcado por du-
ros recados dos magistrados 
ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e por 
defesas enfáticas da ciência e 
de medidas de isolamento so-
cial no combate à pandemia.

A discussão girou em tor-
no de uma ação do PSD contra 
um decreto editado pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que proibiu a realização de 
missas e cultos nas fases mais 
restritivas do plano estadual 
de combate à covid-19. O en-
tendimento firmado pelo STF 
deve ser aplicado agora em 
todo o País.

Na sessão da última quar-
ta, o relator do caso, ministro 
Gilmar Mendes votou a favor 
das restrições adotadas pelo 
governo paulista, afirmando 
que o Brasil se tornou um “pá-
ria internacional” no enfrenta-

mento da pandemia. A discus-
são foi retomada com o voto 
de Kassio Nunes Marques, 
que defendeu a abertura de 
igrejas e templos. Apenas Dias 
Toffoli acompanhou o colega.

Conforme antecipou 
o Estadão, a esmagadora 
maioria do STF manteve o 
entendimento de Gilmar, de 
que não há violação à Cons-
tituição na proibição de re-
alização de missas e cultos 
presenciais, já que a medida 

drástica, tomada por gover-
nadores e prefeitos, preten-
de preservar vidas diante do 
agravamento da pandemia.

“Sobram dores e faltam so-
luções administrativas. O Bra-
sil tornou-se um País que pre-
ocupa o mundo inteiro, pela 
transmissibilidade letal deste 
vírus. Essa doença é horrível. 
O que se tem, no quadro que 
estamos experimentando, é 
uma situação gravíssima, alar-
mante, aterrorizante”, disse 

Cármen Lúcia, que foi infec-
tada pela covid-19 no final do 
ano passado.

Para Edson Fachin, o decre-
to do governo de São Paulo, 
que “limita-se a reconhecer 
a gravidade da situação”, não 
desrespeita a Constituição. 
“Inconstitucional é a omissão 
que não haja de imediato para 
impedir as mortes evitáveis. 
Inconstitucional é não promo-
ver meios para que as pessoas 
fiquem em casa, com o res-

peito ao mínimo existencial, 
inconstitucional, inconstitu-
cional é recusar as vacinas que 
teriam evitado o colapso de 
hoje”, afirmou, em referência 
à postura do governo brasilei-
ro, que recusou a proposta de 
laboratórios.

Luís Roberto Barroso, por 
sua vez, disse que há um “com-
ponente cristão de proteção, 
respeito e amor ao próximo” 
na restrição das atividades 
religiosas presenciais, já que 

os fiéis circulam pelas ruas e, 
portanto podem ser vetores 
de transmissão do vírus.

“Ciência e medicina são, 
nesse caso particular, a sal-
vação. O espírito, ao menos 
nessa dimensão da vida, não 
existe onde não haja corpo. 
Salvar vidas é nossa priorida-
de. É difícil de acreditar que, 
passado um ano da pandemia, 
até hoje não haja um comitê 
médico-científico de alto nível 
orientando as ações governa-
mentais. Parece um misto de 
improviso, de retórica e de 
dificuldade de lidar com a re-
alidade, mesmo diante de 340 
mil corpos”, observou Barroso.

Ao acompanhar o enten-
dimento dos colegas, Alexan-
dre de Moraes rechaçou que 
o decreto do governo de São 
Paulo viole a Constituição e 
atinja a liberdade religiosa. 
“Por entender que proteger 
a vida dos fiéis talvez seja a 
maior missão das religiões, 
não há nada de discriminató-
rio, não há nada de precon-
ceituoso, não há nada de in-
constitucional, nos decretos 
que, embasados em dados 
científicos, médicos, restrin-
gem, assim como outras ati-
vidades, temporariamente os 
cultos religiosos”, afirmou.

Divulgação

Divulgação

Supremo dá aval para prefeitos e governadores 
proibir cultos religiosos e missas na pandemia

Por mensagens, babá narrou à mãe de 
Henry tortura do menino por Dr. Jairinho

Divulgação

A vacina CoronaVac, 
imunizante fabricado pelo 
Instituto Butantan e pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac, é 50% eficiente contra 
a variante P.1 da covid-19, 
que surgiu em Manaus e 
que já predomina em di-
versos estados do país. A 
efetividade em prevenir o 
adoecimento foi confirma-
da 14 dias após a aplica-
ção da primeira dose.

O estudo foi feito com 
67.718 trabalhadores da 
área da saúde de Ma-
naus e foi divulgado nesta 
quarta-feira (7) pelo gru-
po Vebra Covid-19, que 
reúne pesquisadores de 
instituições nacionais e 
internacionais, secretarias 
estaduais de Saúde do 
Amazonas e de São Paulo 
e as secretarias munici-
pais de Saúde de Manaus 
e São Paulo, apoiado pela 
Organização Pan-America-
na de Saúde (Opas).

A pesquisa ainda não 
avaliou a efetividade após a 
aplicação da segunda dose, 

o que vai ser coletado ago-
ra, nas próximas semanas. 
“Na análise interina, a efe-
tividade da CoronaVac foi 
de 50% na prevenção da 
doença sintomática pela 
covid-19”, diz o relatório do 
estudo preliminar.

“Esses resultados são 
encorajadores porque a 
CoronaVac continua sen-
do efetiva na redução do 
risco de doença sintomá-
tica em um cenário com > 
(maior que) 50% de preva-
lência da P.1”, diz o estudo. 
“Esses achados apoiam o 
uso contínuo dessa vacina 
no Brasil e em outros pa-
íses com a circulação da 
mesma variante”, disse-

ram os pesquisadores.
Para o diretor do Insti-

tuto Butantan, Dimas Co-
vas, as pesquisas de cam-
po estão comprovando a 
eficiência da vacina, assim 
como foi determinada a 
eficácia pelos estudos clí-
nicos. “Se após a primeira 
dose a eficácia é 50%, es-
pera-se que após a segun-
da dose esse percentual 
suba substancialmente”, 
disse Covas, citando ou-
tro estudo, feito no Chile, 
onde a CoronaVac também 
está sendo aplicada na po-
pulação, que aponta uma 
diminuição na internação e 
nos óbitos de pessoas com 
mais de 70 anos.

CoronaVac é eficaz contra variante 
brasileira do coronavírus, aponta estudo

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

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-
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
e educada, ligar qualquer 
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 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
-------------------------------
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
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Centenas de organi-
zações populares 
ao redor do mundo 

publicam um manifesto in-
ternacional em defesa da 
vida. Depois de mais de um 
ano desde o início da maior 
pandemia deste século, a 
média mundial de mortes 
pela covid-19 continua sen-
do de cerca de 9 mil pes-
soas por dia.

Para marcar a data e fazer 
um apelo global, a Assem-
bleia Internacional dos Povos 
(AIP), que articula centenas 
de movimentos populares e 
partidos políticos nos cinco 
continentes, organiza uma 
Jornada de Luta Anti-imperi-
alista do dia 7 ao 11 de abril, 
para exigir que a vacina con-
tra o novo coronavírus seja 
considerada um bem públi-
co, entre outros pontos.

No manifesto, a rede in-
ternacionalista declara que 
“a pandemia da Covid-19 
evidenciou em todo o mun-
do as contradições do capi-
talismo, que coloca o lucro 
acima da vida das pessoas”.

Diante disso, no aspecto 
econômico, as organizações 
exigem que os governos ga-
rantam renda básica univer-
sal para que os trabalhado-
res possam cumprir com as 

medidas sanitárias – como 
isolamento social – e linhas 
de crédito para que as pe-
quenas e médias empresas 
não declarem falência. No 
aspecto geopolítico, defen-
dem que sejam suspensas 
todas as cobranças de dívida 
externa dos países e os con-
flitos bélicos.

“Nós estamos numa eta-
pa da luta social que cha-

mamos de luta ideológica. 
A ação da jornada é para 
conscientizar o povo sobre 
os seus direitos e para que a 
sociedade, nas suas diferen-
tes formas de organização, 
pressione os seus governos”, 
defende João Pedro Stedile, 
membro da direção nacional 
do Movimento dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais 
Sem Terra (MST), que tam-

bém faz parte da rede inter-
nacional da AIP.

No Brasil e em outros 
países latino-americanos, 
estão marcados atos simbó-
licos em várias capitais para 
o dia de lutas. Já na Europa, 
a tarefa da AIP é coletar 1 
milhão de assinaturas para 
exigir que o Parlamento Eu-
ropeu discuta a proposta de 
tornar a vacina um bem pú-

blico – algo defendido pela 
rede internacionalista e pela 
própria Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Concentração de poder
Em todo o planeta, apro-

ximadamente 664 milhões 
de pessoas foram vacina-
das contra a covid-19, no 
entanto, a grande maioria 
está nos Estados Unidos 

(165 milhões), China (140 
milhões) e União Europeia 
(79,8 milhões), segundo le-
vantamento do site Nosso 
Mundo em Dados.

As Nações Unidas re-
conhecem que as maiores 
potências econômicas mun-
diais concentram 75% dos 
imunizantes já produzidos, 
enquanto cerca de 130 na-
ções não puderam sequer 
começar a vacinação.

“Os países do capitalis-
mo mais desenvolvido estão 
concentrando e fazendo ne-
gócios com as vacinas. Mais 
de 130 países não começa-
ram a vacinação simples-
mente porque não fazem 
parte deste negócio”, aponta 
o presidente do Partido Co-
munista da Espanha, José 
Luis Centella Gómez.

Europa e América Latina 
vivem novas ondas de con-
tágios devido ao surgimen-
to de novas variantes do 
vírus. No Brasil, apareceram 
as cepas P1 e P2, mais con-
tagiosas e agressivas. Já no 
Reino Unido, foi detectada 
pela primeira vez a variante 
VUI, que pode ser de 40% a 
70% mais transmissível e já 
se dispersou pela Alemanha, 
Espanha, Itália, Dinamarca e 
até na Austrália.

Reprodução

O capitalismo é o problema, denunciam as 
organizações populares no Dia Mundial da Saúde
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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-
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
e educada, ligar qualquer 
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 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
-------------------------------
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
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O live-action de As 
Meninas Superpodero-
sas, Powerpuff, produ-
zido pela CW, ganhou 
suas primeiras imagens 
de bastidores. Nas fotos, 
Florzinha (Chloe Bennet), 
Lindinha (Dove Cameron) 
e Docinho (Yana Perrault) 
saem da casa onde mo-
ram com o Professor Utô-
nio (Donald Faison), com 
a líder do trio voando.

O live-action de As Me-
ninas Superpoderosas, 
Powerpuff, produzido pela 
CW, ganhou suas primei-
ras imagens de bastidores. 
Nas fotos, Florzinha (Chloe 
Bennet), Lindinha (Dove 
Cameron) e Docinho (Yana 
Perrault) saem da casa 
onde moram com o Profes-
sor Utônio (Donald Faison), 
com a líder do trio voando.

As heroínas também te-
rão mudanças em suas per-
sonalidades. Florzinha, que 
era líder do grupo, se tor-
nou mais ansiosa e reclusa 
após ter sido uma heroína 
ainda criança. Na série, ela 
vai trilhar o caminho para 
voltar a ser uma líder e 
acreditar em si mesma.

Já Lindinha, a mais meiga, 
oscila entre a personalidade 
que lhe tornou conhecida 
e uma sagacidade e dureza 
inesperadas. Na série, ela 
estará mais interessada em 
recuperar sua fama do que 
salvar o mundo.

Docinho, que sempre 
foi a mais rebelde do gru-
po, é mais sensível do que 
o público imagina e chega 
à vida adulta tentando se 
livrar da identidade de Me-
nina Superpoderosa.

O documentário “Cho-
rão: Marginal Ala-
do” mostra os lados 

carismático e problemático 
do cantor de “Vícios e virtu-
des”. Com ótima pesquisa de 
imagens, o carisma do artista 
morto em 2013 salta e ainda 
faz manobras de skate na tela.

O filme sobre o líder do 
Charlie Brown Jr. estreia 
nesta quinta-feira (8) nos 
cinemas e em streaming 
pago nas plataformas Now, 
Google Play, Apple TV, Vivo 
Play, Looke e Youtube.

O diretor Felipe Novaes usa 
um sensacional e farto acervo 
de imagens dos bastidores do 
cantor, cedido pela família. O 
acesso não foi por sorte, mas 
é resultado de anos de pes-
quisa, que inclui uma históri-
ca entrevista com o baixista 
Champignon dias antes de sua 
morte, também em 2013.

Há cenas surpreendentes 
de Chorão, como uma con-
versa carinhosa com uma fã 
pela janela da van de tur-
nê; conversas reveladoras, 
como o relato de uma ida ao 
hospital por problema com 
drogas antes da overdose; 
e falas incômodas, como a 
bronca em um produtor de 
show em um camarim.

O vício em cocaína tam-
bém é tratado de forma fran-
ca e angustiante pelas pesso-
as que conviveram com ele 
nos dias próximos à overdose 
que o matou.

Pé atrás com os problemas
Mas, ao tentar explorar 

a série de problemas que o 
cantor teve com outros mú-
sicos, especialmente da pró-
pria banda, o filme esbarra 
no pé atrás de familiares e 
amigos, que repetem “perso-
nalidade forte”, “lado exigen-
te”, “personalidade sensível” 
e outros eufemismos ao co-
mentar cenas agressivas.

O filme não esconde ce-

nas como a humilhação pú-
blica a que ele submeteu 
o baixista Champignon no 
meio de um show e a famosa 
cabeçada em Marcelo Came-
lo, dos Los Hermanos.

Mas os comentários sem-
pre voltam no ponto de que 
aquela seria uma “carapaça” 
bruta que esconde um “lado 
sensível”, como diz a viúva, 
Graziela. O produtor Rick 
Bonadio chega a exaltar os 
episódios de agressão como 
“dignos de um rockstar”, e 
ao falar do caso com Camelo, 
diz que “roqueiro é assim”.

Um dos principais entrevis-
tados do filme é literalmente 
advogado de Chorão: Mau-
rício Cury, amigo de infância 
do cantor, que o defendeu na 
Justiça inclusive nas causas 
contra Camelo e Champignon.

O documentário percorre 
bem um caminho livre para 
entender bem a determina-
ção e o papo direto que fize-
ram de Chorão o último gran-
de ídolo do rock brasileiro.

Mas a bancada amigável 
que ajuda no retrato íntimo 
também dificulta colocar em 
foco a compreensão dos con-
frontos que Chorão criou.

Por que separou?
Fica obscuro um episódio 

crucial: quando Chorão tro-
cou toda a formação da ban-
da em 2005. Não há uma ex-
plicação clara além do sinal 
da dificuldade de dividir os 
holofotes quando o público 
canta “Champignon! Cham-
pignon!” e Chorão tenta 
mudar o coro para “Charlie 
Brown, Charlie Brown!”.

Há uma ótima entrevista 
com Champignon dias antes 
de ele morrer, mas o baixista 
se recusa a falar sobre a cena 
de humilhação no palco: 
“Tem várias coisas que nin-
guém sabe e provavelmen-
te não vai saber e não vai 
conhecer, porque é nosso”. 
Não dá para culpar o diretor 
- era um limite impossível.

Mais cedo, Champignon 

conta que entrou na banda 
aos 12 anos, como protegi-
do do adulto e ídolo Chorão. 
Parece haver ali um filme es-
condido - que provavelmente 
nunca será conhecido - sobre 
a relação de sucesso e vio-
lência entre dois artistas que 
morreram no mesmo ano.

No campo puramente 
musical, um programador de 
rádio diz que “ninguém can-
tava daquela maneira”. Mas o 
Charlie Brown foi uma mani-
festação tardia do skate rock 
e do funk metal já batidos na 
época. Era o oposto: muita 
gente cantava daquela ma-
neira. O fenômeno merece 
uma análise mais profunda.

“Chorão: Marginal alado” 
é um documento rico sobre 
uma figura fascinante e cuja 
importância parece se manter 
e até aumentar oito anos após 
sua morte. Mostra de forma 
clara e íntima a sua ascensão 
com uma linguagem direta 
e dá boas pistas sobre quais 
eram os seus erros e limites.

“Chorão: Marginal alado” faz retrato 
de virtudes, mas relata problemas

Filme de As Meninas 
Superpoderosas ganha 
primeiras fotos de bastidores


