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Goiás não registra nenhuma morte
por Covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde informa que há 909.185 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o
registro de 878.231 pessoas recuperadas e 24.348 óbitos confirmados. No Estado, há 646.822 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 317.771 casos. Há 24.348 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,68%. p3

Brasil tem a pior
política de drogas
do mundo, aponta
ranking inédito p4
Com mais foco na repressão do que na saúde pública, o Brasil tem a pior política de drogas do mundo,
segundo o Global Drug Policy Index, ranking inédito
publicado neste domingo (7) que avalia a maneira
como os países lidam com o tema. Entre as 30
nações analisadas, o Brasil fica atrás de outras bem
mais pobres, como Uganda.

Avião da cantora Marília
Mendonça teria irregularidades, segundo MPF p2
Um documento encaminhado pelo Ministério Público Federal em
Goiás (MPF-GO) à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aponta
irregularidades no avião que transportava a cantora Marília Mendonça. A denúncia ocorreu em maio e foi encaminhada no mês seguinte
ao presidente da autarquia, Juliano Noman.
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Primeiras pílulas contra
Covid são tão
promissoras p4
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Iris Rezende : “Não procedem as
notícias sobre seu falecimento”
A esposa do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende desmentiu boatos de que
o político teria falecido. Em post no twitter no último sábado (06) à noite, Dona
Iris afirmou que “não procedem as notícias sobre seu falecimento”. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Avião de Marília Mendonça teria
irregularidades, segundo MPF

U

m documento encaminhado pelo Ministério Público Federal
em Goiás (MPF-GO) à Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) aponta irregularidades no avião que transportava a cantora Marília Mendonça. A denúncia ocorreu em
maio e foi encaminhada no
mês seguinte ao presidente
da autarquia, Juliano Noman.
A aeronave, que caiu na
última sexta (05), e levou à
morte a sertaneja e outras
quatro pessoas, teria problemas estruturais. Além disso,
a empresa Pec Taxi Aereo
Ltda, proprietária do bimotor, apresentava pendências
trabalhistas e burlava licitações e avaliações da Anac.
Na denúncia feita pelo
procurador da República
Marcello Santiago Wolff, ele
informa que as solicitações
de averiguação não são inéditas e pede uma solução
por causa do perigo iminente de uma tragédia.
“A empresa acumula irregularidades que coloca em
risco tripulantes e passageiros, mesmo diante de denúncias repetidas à ANAC, a
empresa nunca passou por
auditoria a fim de serem averiguadas as irregularidades”,
frisa ele. O prazo para a Anac,
responsável pela fiscalização
de supostas irregularidades
na prestação de serviços de
táxi aéreo, era de 20 dias.
ESTRUTURA
De acordo com o Registro
Aeronáutico Brasileiro (RAB),
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Câncer
na família
aumenta
risco de
homem ter
tumor na
próstata
LETÍCIA BRITO

o avião estava em situação
regular com o Certificado de
Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 01
de julho de 2022. Pelo RAB,
a empresa tinha autorização
para operar táxi-aéreo.
No entanto, a empresa
realizava voos mesmo tendo
conhecimento de problemas
no para-brisa desde o início
deste ano. Segundo o procurador, isso dificultava a
visibilidade nos pousos e decolagens porque embaçava
o vidro. A Anac, denunciou
ele, foi informada, mas nunca vistoriou o avião.
FRAUDES
O MPF-GO indica que a
empresa Pec Taxi Aereo Ltda
teria fraudado processos lici-

tatórios em dois estados brasileiros e também avaliações
técnicas da própria Anac.
A informação seria oriunda
de várias fontes que reclamam
da mesma prática em Rondônia e Roraima: meios ilícitos
para ser contemplada em licitações e meios ilícitos de burlar a ocorrência de auditorias e
vistorias da autarquia.
PROBLEMAS
TRABALHISTAS
As questões trabalhistas
ocupam boa parte da manifestação redigida em maio.
Das seis denúncias, quatro
são de problemas relacionados à jornada e condições de
trabalho. Uma delas, inclusive
é de desigualdade de gênero.
A jornada de trabalho ex-

tenuante e o “jeitinho” para
resolver a troca em escalas
de serviço foi destacada pelo
procurador. Ele alega que a
empresa desrespeita a folga
social dos pilotos e que altera informações junto à Anac.
“É recorrente que a empresa coloque pilotos com
jornada de voo estourada
para voar, lançando mão do
código da ANAC de outro piloto com hora voo liberada,
fato presenciado em diversos voos tanto executivos
quanto aeromédico na empresa”, descreve.
Wolff denuncia que a
empresa deixa claro à coordenação de voos para não
escalar mulher para voo com
pernoite a fim de não ter
custo com quarto separado.

Ele afirma ainda que a Pec
não respeita a regulamentação de que, em caso de pernoite, cada tripulante deve
ter seu quarto individual,
submetendo o funcionário à
divisão de quartos.
Ele relata no documento
irregularidades infraestruturais com potencial risco à
saúde de tripulação e passageiros, principalmente
porque o avião faz transporte frequente de pacientes com covid-19.
“A instalação da maca,
fiação elétrica e cabeamento de oxigênio destinados
ao aeromédico são precárias e fora das normas
ideais de segurança; bem
como a limpeza da aeronave deixa a desejar”, afirma.

Motoristas de aplicativo organizam paralisação em Goiânia
Os motoristas de aplicativo de Goiânia vão parar na
semana que vem. A categoria deve realizar paralisação
pontual em diversas regiões
da cidade na quinta ou sexta.
A informação foi dada
com exclusividade ao Diário do Estado pelo presidente da Associação dos
Motoristas de Aplicativos
do Estado de Goiás (Amago), Leidson Alves.
Ele evita confirmar a
data porque a ideia é fazer
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uma paralisação surpresa e
chamar atenção das autoridades. “Em uma reunião
hoje, nós mapeamos uns
três pontos pra fechar em
Goiânia e fazermos nossa
manifestação”, disse.
Além dos motoristas de
aplicativo, Leidson afirma
que pretende convocar
entregadores e a população em geral. “O preço
do combustível está muito alto. Todo mundo sofre
com isso”, reclama.
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TARIFA
“Tá muito complicado.
Não compensa mais trabalhar. A gente precisa também de um reajuste da
tarifa que recebemos”, frisa Leidson explicando que
o ideal seria a Uber, por
exemplo, pagar é um valor
entre R$1,25 e R$1,30 por
quilômetro rodado. Atualmente, a empresa paga de
R$0,80 a R$0,90.
Os cancelamentos na
plataforma são constan-

tes, de acordo com o presidente da Amago, porque
o motorista calcula receber
R$ 1 por quilômetro, no mínimo. “Menos que isso não
ele não vai ter lucro, por
isso escolhe qual é a melhor corrida”, relata.
“Já fizemos reuniões
com representantes da
Uber. O feedback dele
é um robozinho dando
sempre a mesma conversa de que estão correndo
atrás de melhoria e de in-

centivo, só que não resolvem nada”, diz.
As dificuldades fizeram
muitos trabalhadores desistirem da profissão. Na
Amago, antes da pandemia
e da crise nos combustíveis, eram 3 mil associados.
Hoje, com as desistências,
o número é bem mais baixo. De acordo com Leidson,
Goiânia tem cerca de 22 mil
motoristas por aplicativo,
metade do que tinha até
cerca de dois anos atrás.

O Diário do Estado
entrevistou o médico
urologista e chefe do
serviço de urologia do
Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de
Goiás (UFG), Márcio Rodrigues. Na conversa, o
especialista detalhou os
fatores de risco que aumentam as chances de
um homem desenvolver
câncer de próstata.
A genética tem impacto no desenvolvimento
deste tipo de tumor. Segundo o médico, o homem fica com duas vezes
mais chances de desenvolver a doença caso o
pai ou o irmão tenha
o diagnóstico positivo.
Quando existem mais de
três casos na mesma família, as chances aumentam acima de dez vezes.
Segundo o especialista,
mulheres com câncer de
mama tem uma alteração
genética que favorece o
aparecimento do tumor
maligno na próstata.
“Esse gene que está
alterado nestas mulheres pode também estar presente em alguns
homens e isso também
está relacionado ao
câncer de próstata. É
possível, e bem estabelecido, que exista associação do câncer de
mama em algumas mulheres e essas mulheres
têm parentes com mais
chances de ter câncer
de próstata” explica.
A tendência genética
é um fator de risco, mas
não necessariamente decisiva. O médico explica
que o estilo de vida do
homem pode diminuir
as chances de desenvolver câncer de próstata,
mesmo para aqueles que
tenham casos na família.
Comer de forma saudável, evitando ou ingerindo com moderação os
derivados de leite e carne
gordurosa, além de atividades físicas regulares
são hábitos que diminuem os riscos.
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Goiás não registra nenhuma morte
por Covid-19 nas últimas 24 horas

A
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Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há
909.185 casos de doença pelo
coronavírus 2019 (Covid-19)
no território goiano. Destes,
há o registro de 878.231 pessoas recuperadas e 24.348
óbitos confirmados. No Estado, há 646.822 casos suspeitos em investigação. Já foram
descartados 317.771 casos.
Há 24.348 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás
até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de
2,68%. Há 390 óbitos suspeitos que estão em investigação.
DOSES APLICADAS
Levantamento realizado
pela SES-GO apurou que,
referente à primeira dose,
foram aplicadas 5.074.828
doses das vacinas contra a
Covid-19 em todo o Estado.
Em relação à segunda dose,
ou dose única, foram vacinadas 3.424.704 pessoas. Esses
dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS
do Ministério da Saúde.
Conforme pactuado na
Comissão Intergestores Bi-

partite (CIB), as Secretarias
Municipais de Saúde devem
registrar, de forma obrigatória, as informações sobre
as vacinas administradas no
módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).
Em relação às vacinas re-

cebidas em Goiás, os dados
estão disponíveis em https://
www.saude.go.gov.br/coronavirus/vacinacao-covid-19
PAINEL COVID-19
O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir

dos sistemas do Ministério da
Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são
justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo,
a atualização do local de residência da pessoa. Para conferir os detalhes dos casos e
óbitos confirmados, suspeitos

e descartados, acesse o painel
Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.
SOBRE OS DADOS
Desde as primeiras confirmações de doença pela Covid-19, a SES-GO divulga boletins diários com atualizações

sobre os casos confirmados e
óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os
boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe,
do Ministério da Saúde, pelas
diversas instituições de saúde
cadastradas no Estado, conforme endereço de residência
informado pelos usuários.
Os dados podem ser alterados para mais ou para menos
conforme investigação das
Vigilâncias Epidemiológicas
Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.
Diante de eventuais inconsistências nos números, estes
serão atualizados a partir das
correções feitas pelas cidades
nos sistemas de notificação.
O responsável pela notificação deve registrá-la e
mantê-la devidamente atualizada nos sistemas oficiais de
notificação, desta forma, se
cada um fizer corretamente
sua parte, a informação é democratizada e disponibilizada
a todos em tempo oportuno.

“Não procedem as notícias sobre seu falecimento”, afirma Dona Iris
A esposa do ex-prefeito e
ex-governador Iris Rezende
desmentiu boatos de que
o político teria falecido. Em
post no twitter no sábado
(06) à noite, Dona Iris afirmou que “não procedem as
notícias sobre seu falecimento”. Na mensagem publicada
na rede social, dona Iris pede
orações e disse ter postado
de dentro da UTI.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Vila Nova
Star, em São Paulo, onde
ele está internado há pouco

mais de dois meses.
Segundo o boletim médico, Iris Rezende foi entubado
por causa de complicações
clínicas decorrentes de
uma pneumonia. O procedimento é indicado para
manter a respiração do paciente porque garante que
os pulmões continuem recebendo oxigênio durante
tratamento intensivo em
pessoas em estado grave.
AVC
Ao todo, Iris Rezende está
internado há três meses

de internação devido a um
Acidente Vascular Cerebral
(AVC). Ele recebe atendimento no hospital paulistano desde 31 de agosto, quando foi
transferido do Hospital Neurológico de Goiânia.
A mudança foi a pedido
da família um dia após o
ex-governador ter retornado para a UTI do hospital
goiano, onde já estava internado havia 25 dias.
Confira o boletim médico
de 06 de novembro de 2021
na íntegra: O ex-governador
de Goiás e ex-prefeito de

Goiânia, Iris Rezende Machado, 87 anos, está internado na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital
Vila Nova Star. Encontra-se
em tratamento de complicações clínicas decorrentes de
um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, ocorrido
em 6 de agosto deste ano.
Hoje, devido a um quadro de
pneumonia, foi realizada a
intubação orotraqueal para
suporte ventilatório invasivo. O paciente está estável,
sem complicações cardiovasculares ou neurológicas.

4

Brasil

Goiânia, 8 de Novembro de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

Brasil tem a pior política de drogas
do mundo, aponta ranking inédito
Divulgação

C

ROSANA MELO

om mais foco na repressão do que na
saúde pública, o Brasil
tem a pior política de drogas
do mundo, segundo o Global
Drug Policy Index, ranking inédito publicado neste domingo
(7) que avalia a maneira como
os países lidam com o tema.
Entre as 30 nações analisadas, o Brasil fica atrás de
outras bem mais pobres,
como Uganda, que tem um
dos menores IDHs do mundo; com histórico de forte
repressão, como a Indonésia, onde traficantes estão
sujeitos a pena de morte; ou
em guerra há décadas, caso
do Afeganistão.
Na outra ponta, Noruega,
Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Austrália tiveram
as políticas de drogas mais
bem avaliadas. O ranking é
um projeto do Harm Reduction Consortium (consórcio
de redução de danos), que
inclui entidades de pesquisa
em drogas e redução de danos em todo o mundo, entre
elas o IDPC (International
Drug Policy Consortium).
A análise estabeleceu
nota de 0 a 100 para cada
país, de acordo com critérios
como a existência ou não de

pena de morte, descriminalização e financiamento de
políticas de redução de danos.
A conclusão do ranking é que
“a dominância global de políticas de drogas baseadas em
repressão e punição levou a
uma pontuação baixa em geral”. A Noruega, país mais bem
avaliado, somou 74 pontos; o
Brasil, último colocado, 26. A
média global foi de 48 pontos.
CRITÉRIOS
O primeiro foi a ausência de respostas extremas

por parte do Estado, como a
pena de morte, para crimes
envolvendo drogas. Três dos
30 países analisados usam o
expediente: Índia, Tailândia
e Indonésia --os dois primeiros, porém, não executaram
nenhum preso nos últimos
cinco anos, enquanto o governo de Joko Widodo colocou, só no ano passado, 214
pessoas na fila de execução.
A prevalência de assassinatos extrajudiciais por agentes da lei, por outro lado,
foi registrada em uma série

de países, como no México.
Mas só no Brasil o problema
foi considerado endêmico.
O ranking também apontou
como sendo comum a internação compulsória de usuários de drogas, presente, em
diferentes graus, em 25 das
30 nações avaliadas.
O segundo critério do
ranking foi a proporcionalidade do sistema de justiça,
incluindo abusos cometidos
dentro do aparato de justiça
criminal em nome do controle das drogas --como vio-

lência, tortura e prisões arbitrárias--, possibilidade de
penas alternativas à prisão
(presente em quase todos
os países) ou esforços para a
descriminalização.
Oito dos 30 países descriminalizaram o uso e a posse de drogas para consumo
próprio, entre eles Costa
Rica, Portugal, Jamaica e
África do Sul. A Austrália tem
legislações do tipo em algumas regiões, assim como a
Índia, no estado de Sikkim
--que abriga menos de 1% da

população do país.
No âmbito da saúde e da
redução de danos, terceiro
critério analisado, o estudo
identificou que, “positivamente, a maioria das políticas e estratégias dos países
explicitamente apoia a redução de danos”.
O problema é tirar essas
políticas do papel. O financiamento a serviços do tipo
foi considerado adequado
somente em cinco países:
Canadá, Nova Zelândia,
Noruega, Portugal e Reino
Unido. O índice também
aponta a desigualdade de
gênero, orientação sexual e
etnia no acesso a programas
de redução de danos.
Por fim, o último critério
analisado no ranking leva em
conta o acesso a psicoativos
de uso controlado para redução da dor. O levantamento
aponta que países mais ricos contam com políticas de
distribuição desses medicamentos, enquanto os mais
pobres enfrentam falta de
acesso a eles.
Ainda que no topo do
ranking apareçam algumas
das nações mais ricas do
mundo, não é direta a associação entre renda e a efetividade das políticas de drogas.

Entenda por que primeiras pílulas contra Covid são tão promissoras
As empresas farmacêuticas MSD (conhecida como
Merck no Canadá e Estados
Unidos) e Pfizer anunciaram
resultados animadores para
os primeiros tratamentos
orais contra a Covid-19, enquanto um antidepressivo
também mostrou sinais promissores, o que pode abrir
um novo capítulo na luta
contra a pandemia.
O que são esses tratamen-

tos? Fala-se em tratamentos
orais, pílulas, ou comprimidos, que seriam administrados assim que surgissem os
primeiros sintomas da Covid-19, com o objetivo de evitar formas graves da doença
e, portanto, a hospitalização.
Após meses de pesquisas,
duas gigantes farmacêuticas americanas acabam de
anunciar que conseguiram
fazer isso: a MSD, no início

de outubro, com o molnupiravir; e a Pfizer, na sexta-feira (5), com o paxlovid.
Trata-se de antivirais que
atuam reduzindo a capacidade de replicação do vírus,
desacelerando a doença.
Ambas as empresas relatam uma forte redução
nas hospitalizações entre os
pacientes que fizeram seus
tratamentos –pela metade,
para o molnupiravir, e quase

90%, para o paxlovid–, embora comparações diretas
sobre a eficácia não sejam
possíveis, devido aos diferentes protocolos de estudo.
Em paralelo, um antidepressivo que já é de domínio
público, a fluvoxamina, apresentou resultados animadores
na prevenção de formas graves
da Covid-19, segundo um estudo publicado em outubro por
pesquisadores brasileiros na

revista Lancet Global Health.
Trata-se de antivirais que
atuam reduzindo a capacidade de replicação do vírus,
desacelerando a doença.
Ambas as empresas relatam uma forte redução
nas hospitalizações entre os
pacientes que fizeram seus
tratamentos –pela metade,
para o molnupiravir, e quase
90%, para o paxlovid–, embora comparações diretas

sobre a eficácia não sejam
possíveis, devido aos diferentes protocolos de estudo.
Em paralelo, um antidepressivo que já é de domínio
público, a fluvoxamina, apresentou resultados animadores na prevenção de formas
graves da Covid-19, segundo
um estudo publicado em
outubro por pesquisadores
brasileiros na revista Lancet
Global Health.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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SANTANA 96/97 Prata 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 revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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
única dona 20 mil km
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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848

ANO 12, Nº 2842
HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km F
:3213-4848 whatsapp: 99
15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249

DIÁRIO DO ESTADO
JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem 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 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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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Países desenvolvidos rejeitam cloroquina
contra Covid-19; Venezuela mantém

E

m contraste com o
Conselho Federal de
Medicina (CFM) do
Brasil, que não vê problemas
na prescrição de cloroquina
contra a Covid, as associações
médicas de diversos países
desenvolvidos encamparam
iniciativas para combater o
uso desses remédios, ineficazes contra o coronavírus.
Estão em polo oposto
ao do CFM associações dos
Estados Unidos, da França,
de Portugal, da Argentina, do
Uruguai e do Chile, entre outros países. Na Venezuela, em
contrapartida, a defesa da
cloroquina e da hidroxicloroquina ainda é uma realidade.
A Associação Médica
Americana (AMA), por exemplo, foi para as redes sociais
combater a desinformação. A
entidade que representa os
médicos do país publica vídeos quase todos os dias em seu
canal do YouTube para trazer
atualizações sobre mudanças,
avanços e resultados de novos
estudos sobre a Covid-19.
A AMA defende o uso
das orientações do governo
americano e de tratamentos
avalizados pela FDA (agência
que aprova medicamentos
nos EUA). Um dos programas
do canal entrevistou John
Farley, diretor da agência,
sobre uso da ivermectina.

Reprodução

“As pessoas precisam saber que há estudos clínicos
que mostram que não há
nenhum benefício ao usar a
ivermectina e que os estudos que apontaram algum
benefício foram feitos em
outros países, sem nenhuma
supervisão do FDA, então
não temos como confirmar
se os resultados são reais ou
não”, afirmou Farley.

A AMA, junto com a APhA
(associação de farmacêuticos
dos EUA), se opõe sem hesitação ao uso do remédio para
combater o coronavírus.
A entidade também defende a vacinação obrigatória dos profissionais de
saúde. “O caminho para terminar a pandemia deve ser
baseado na ciência, e a vacinação é parte indispensável

da solução”, disse Gerald
E. Harmon, presidente da
AMA, em comunicado. Outras medidas do governo dos
EUA, como as doses de reforço e a vacinação de crianças,
também foram endossadas.
O guia de tratamento do
governo americano recomenda que não haja uso de cloroquina e azitromicina. Até
agora, apenas o remdesivir foi

aprovado para o tratamento.
Apesar das orientações
federais, há grupos que defendem a ivermectina e até
divulgam lista de médicos
dispostos a prescrever o remédio, apesar da falta de
evidências científicas.
Os médicos nos EUA têm
autonomia para tratar os pacientes, mas podem ser responsabilizados caso sua atu-

ação seja considerada inapta
ou antiética. “A ampla maioria dos médicos trabalha em
hospitais ou instituições ligadas a universidades ou a operadoras de planos de saúde.
A maioria deles segue as determinações do CDC [Centro
de Controle e Prevenção de
Doenças dos EUA]”, diz Maricella MacKenzie, professora
de medicina na Universidade
de Michigan.
O código de ética da AMA
também inclui a obrigatoriedade de que profissionais
denunciem casos de colegas
que atuem de modo antiético ou incompetente.
“Os grupos que defendem tratamentos alternativos são muito atuantes em
redes sociais, e muita gente
só se informa por lá. Muitos
dizem por aí que não acreditam na Covid ou nas vacinas.
Há um componente político,
especialmente em estados
vermelhos [de maioria republicana], de questionar as vacinas em prol de tratamentos
alternativos”, diz MacKenzie.
O ex-presidente republicano Donald Trump, que deixou
o cargo em janeiro, deu muitas declarações minimizando
a pandemia. Ele chegou a
defender o uso de cloroquina
como tratamento, assim como
o presidente Jair Bolsonaro.
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Marighella: filme retrata um apanhado
cru e sangrento da Ditadura Militar
Reprodução

“M
LUIZ F. MENDES

arighella”, o
mais novo
lançamento
do cinema nacional, está finalmente nos cinemas. Suas
filmagens começaram em
2017 e o filme estava previsto para estrear em 2019,
mas passou por alguns entraves junto à Agência Nacional de Cinema (Ancine).
Posteriormente, a produção
foi afetada pela pandemia de
Covid-19 e mais uma vez adiada, até que estreou oficialmente na última quinta-feira
(4). O Diário do Estado esteve
presente e assistiu à obra, que
relata episódios sangrentos da
Ditadura Militar.
Carlos Marighella foi um
político, poeta, militante e
guerrilheiro baiano que se
opôs ao regime de Getúlio
Vargas e foi preso mais de
uma vez no período. Ele foi
eleito deputado pelo Partido
Comunista Brasileiro (PCB),
mas sua figura passou a ser
vista com rejeição após a ascensão da Guerra Fria. Com o
Golpe Militar em 1964, Marighella começou a divergir de
seu partido, que não acreditava em oposição armada.
Neste ponto, o ex-deputado
fundou a Ação Libertadora
Nacional (ALN) para comba-

ter os militares até a sua morte quatro anos depois. A história do filme de 2021 toma
como base a obra literária
“Marighella: O Guerrilheiro
que Incendiou o Mundo”, de
Mário Magalhães.
AMBIENTAÇÃO,
TRILHA E FOTOGRAFIA
Em primeiro lugar, esta
resenha de “Marighella” não
levará em consideração a veracidade total dos fatos, considerando que existem diversos
elementos de licença poética
no longa. Dito isso, a ambientação do filme é uma de suas
maiores forças. A represen-

tação do período da Ditadura
Militar cria um clima pulsante
de perseguição e senso de perigo. Os cenários são bélicos, a
trilha sonora é carregada e a
fotografia é intimista. Essa última característica, aliás, pode
incomodar alguns espectadores. A direção de Wagner
Moura, a primeira de sua carreira, está longe de ser estável.
Isso contribui para o clima caótico de sua obra, mas sacrifica
o entendimento completo de
determinadas cenas.
Voltando à trilha sonora,
a edição de “Marighella”
consegue encaixar muito
bem as suas músicas com

os momentos representados em tela. Até mesmo o
Hino Nacional aparece na
cena pós-créditos, embora
o momento tenha ficado no
limite entre o patriotismo e a
breguice. Nas demais partes,
a produção acerta. O mesmo
acontece com a fotografia,
misturando coisas específicas
da época, como carros antigos e edificações clássicas.
DESLIZES NO ROTEIRO
Quanto à trama, existem
alguns problemas. O filme
começa apostando em uma
cena pacífica entre Marighella
e seu filho, Carlinhos, en-

quanto ambos boiam no mar.
Em seguida, o espectador se
transporta para uma sequência acelerada de um roubo de
trem. A montagem volta quatro anos no passado, entrega
um novo tom, avança a sua
linha do tempo e então passa
a desenvolver a sua história.
Desta forma, os primeiros
30 minutos de “Marighella”
ficam totalmente sem foco,
um problema recorrente ao
longo da história. O filme
atira para todo lado, em todos os sentidos, e parece
não conseguir encontrar
qual mensagem quer passar.
O enredo foca na vida pes-

soal de Marighella, passeia
por seus conceitos políticos
e então se compromete no
objetivo de representar os
terrores da Ditadura Militar,
deixando o seu próprio protagonista de lado. O afastamento com o personagem
principal e a conclusão da
obra fazem parecer que Carlos Marighella não alcançou
nada de efetivo em sua vida,
sendo que os seus arcos políticos não são devidamente
desemaranhados.
REPERCUSSÃO
De acordo com o site Filme B, “Marighella” já é o filme brasileiro mais assistido
do ano. O longa vem sendo
exibido desde segunda-feira
(1) em sessões de pré-estreia, com a estreia oficial
tendo acontecido na quinta
(4). Cerca de 36,7 mil pessoas assistiram à obra até o
momento, ultrapassando a
marca de “Depois a Louca
Sou Eu”, com 29 mil espectadores. No portal internacional IMDB, “Marighella”
possui uma votação de quase 50 mil pessoas e está com
uma avaliação de 6,5/10. No
Rotten Tomatoes, a média é
de 88% da crítica especializada e 50% do público, em
um total de 100%.

