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A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realiza, a partir de hoje, atividades 
da campanha Abril Verde, que objetiva conscientizar servidores sobre cuidados com a saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Durante 

todo mês de abril, órgãos municipais recebem materiais educativos e atividades presenciais.  p2
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A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Administração (Semad), 
realiza, a partir de hoje, 
atividades da campanha 
Abril Verde, que objetiva 
conscientizar servidores 
sobre cuidados com a saú-
de e bem-estar no ambien-
te de trabalho. Durante 
todo mês de abril, órgãos 
municipais recebem mate-
riais educativos e ativida-
des presenciais.

A Diretoria de Saúde e 
Segurança do Servidor da 
Semad promoverá cam-
panhas, palestras, cursos 
e oficinas, junto às demais 
secretarias. Materiais abor-
dam segurança do trabalho, 
saúde mental, testagem de 
doenças sexualmente trans-
missíveis, combate à obesi-
dade, estresse, tabagismo e 
alcoolismo, além da busca 
por vida mais saudável.

O secretário de Admi-
nistração, Eduardo Merlin, 
destaca a importância da 

campanha para a qualida-
de de vida dos servidores. 
“É importante termos, den-
tro dos órgãos municipais, 
ambientes seguros, em que 

os servidores tenham con-
dições de desenvolver suas 
atividades livres de aciden-
tes ou doenças relacionadas 
ao trabalho. Devemos pen-

sar na saúde e no bem-estar 
deles”, destaca.

Serão divulgados víde-
os, materiais informativos 
e distribuídos laços verdes, 

além da realização de uma 
live nas redes sociais para 
discussões sobre a impor-
tância do tema. Em Goiânia, 
a campanha virou lei, de nº 
10135/2018, aprovada pela 
Câmara Municipal. Desde 
então, são realizadas ati-
vidades no mês de abril, 
onde o dia 28 é dedicado 
mundialmente à memória 
das vítimas de acidentes e 
doenças do trabalho.

De acordo com o dire-
tor de Saúde e Seguran-
ça do Servidor na Semad, 
Sadmar Costa Mendes, a 
maior preocupação é com 
os altos níveis de estresse 
causados pela pandemia, 
e a intensificação das ações 
de prevenção a acidentes. 
“Queremos sensibilizar os 
servidores a identificar pro-
blemas para evitar aciden-
tes ou situações que pos-
sam afastá-los do trabalho. 
Temos um cronograma de 
ações que será intensifica-
do, e chegará a todos os ór-
gãos da Prefeitura”, explica.

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Agência Muni-
cipal de Turismo, Eventos e 
Lazer (Agetul), assinou, nesta 
quarta-feira (13/04), contra-
to com a empresa que rea-
lizará prestação de serviços 
de operador de atrações de 
lazer, atendente de catraca, 
bilheteria e encarregado dos 
parques Mutirama e Zoológi-
co. O investimento será de R$ 
3,17 milhões, em 12 meses.

“Mutirama e Zoológico 
são patrimônios dos goia-
nienses, em especial das 
crianças. Objetivo é melho-
rar serviços, e proporcionar 
mais qualidade à popula-
ção”, afirma presidente da 
Agetul, Valdery Junior.

Segundo ele, trata-se de 
demanda antiga da popula-
ção, que a Prefeitura de Goi-
ânia atende com a moderni-

zação da mão de obra que 
trabalha nos parques.

“Queremos garantir a 
melhoria do atendimento 
ao cidadão, com econo-
micidade e redução de 
custos que a terceirização 
da operação acarretará”, 

afirma. A empresa treinará 
pessoal para 91 pontos de 
trabalho. A previsão é que 
o processo permita início 
das operações em junho.

“Em 2018, o processo se-
letivo, que foi renovado em 
2020, trouxe novos operado-

res para o parque, mas a legis-
lação impediu que o contrato 
fosse renovado pela segunda 
vez, e a pandemia acabou por 
bloquear a realização de um 
novo concurso público”, des-
taca o presidente.

“Diante disso, tínhamos 
que resolver o problema, e 
com muito estudo e acom-
panhamento dos órgãos de 
controle, mostramos que a 
terceirização vai gerar eco-
nomicidade, redução de 
custos, aumento da produ-
tividade e serviço especiali-
zado com qualidade para os 
parques”, explica Valdery.

A Agetul esclarece que 
todo processo foi realizado 
no rigor da legislação, e está 
disponível para consulta pú-
blica no portal da transparên-
cia. Além disso, órgãos como 
Ministério Público e Procu-

radoria Geral do Município 
foram procurados durante 
elaboração, para que o edital 
atendesse ao parque com 
toda a conformidade exigida.

MUTIRAMA
No início da gestão Rogé-

rio Cruz, o Parque Mutirama 
tinha apenas 11 atrativos 
em funcionamento. Já no 
primeiro ano da gestão, os 
trabalhos da Agetul permiti-
ram que esse número saltas-
se para mais de 20.

A Agetul trabalha para 
colocar mais brinquedos em 
operação. “Já estamos em 
processo de elaboração da 
licitação para realizar, por 
exemplo, a reforma da Casa 
mal-assombrada, que terá 
pregão eletrônico no próxi-
mo dia 19, e do Teleférico”, 
informa Valdery Junior.

Reprodução

A Primeira Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1), sediado em 
Brasília, decidiu que os pe-
didos de pensão feitos por 
vítimas do Césio-137 sejam 
julgados em até 90 dias.

A decisão foi tomada pelo 
desembargador federal Sou-
za Prudente, que atendeu o 
pedido do MPF, que visa ga-
rantir assistência às vítimas do 
acidente radioativo, ocorrido 
em Goiânia no ano de 1987 
– considerado o pior acidente 
nuclear já registrado no país.

Para o MPF, o Estado de 
Goiás negligenciou o aten-
dimento às pessoas que 
tiveram contato com a ra-
dioatividade do Césio-137, 
após descumprir o prazo 
máximo de 60 dias entre o 
protocolo do pedido admi-
nistrativo de concessão de 
pensão e a realização da 
perícia médica oficial.

A situação, conforme o 
órgão, pode causar danos ir-
reparáveis aos beneficiários, 
visto que o estado não foi 
transparente sobre a análise 
e julgamento dos pedidos, fa-
zendo com que a população 
que depende do benefício 
fique sem saber como está a 
tramitação do seu processo.

PERÍCIA
Com a decisão do de-

sembargador, o estado 
também deve disponibili-
zar um número adequado 
de servidores para realizar 
a perícia. Além disso, Goiás 
deve garantir pelo menos 
um médico psiquiatra no 
quadro clínico da Superin-
tendência Leide das Ne-
ves Ferreira (Suleide) para 
acompanhar as vítimas do 
acidente radioativo.

O profissional também 
dará auxilio técnico a Junta 
Médica Oficial nas perícias e 
na elaboração de laudos mé-
dicos de pedidos de pensão.
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De 2013 a 2022, muni-
cípios goianos expe-
diram 1.317 decretos 

por conta de desastres, que 
incluem desde causas climá-
ticas, como seca, inundação 
e deslizamentos, até doenças 
infecciosas virais, como a Co-
vid-19. No ranking nacional, 
levantado pela Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM), Goiás está em 14º lu-
gar. Em 2022, o estado ainda 
não recebeu verba do gover-
no federal para recuperar pre-
juízos dos desastres, apesar de 
já ter expedido oito decretos.

Esta é a mesma situação 
da maioria dos estados bra-
sileiros. Apenas Minas Gerais 
e São Paulo receberam verba 
vinda de Brasília, por conta de 
desastres, em 2022. Cidades 
mineiras receberam R$ 527 bi-
lhões. Outros R$ 1.331 bilhões 
foram enviados a São Paulo. 
No ranking dos últimos nove 
anos, Minas Gerais lidera com 
8.095 decretos expedidos. 
Neste mesmo período, Goiás 
recebeu R$ 77 bilhões, sendo 
o sétimo estado que menos 
obteve verba para a recupera-
ção depois de desastres.

De acordo com o presi-
dente da Federação Goia-
na de Municípios (FGM) e 
prefeito de Campos Verdes, 
Haroldo Naves, o repasse de 
recursos vem diminuindo. 
“Nos últimos dez anos, os 
custos com desastres naturais 
no Brasil foram de R$ 341 bi-

lhões. O governo federal pro-
meteu aportar cerca de R$ 36 
bilhões, mas entregou só R$ 
15 bilhões. Do valor total, ele 
está investindo só 4,5%. É um 
valor irrisório”. Ainda segundo 
Naves, a responsabilidade de 
prevenir desastres seria, prin-
cipalmente, da União.

“Precisa ter política nacio-
nal ambiental correta, porque 
o desmatamento, por exem-
plo, é desenfreado. Se não ti-
ver essa política, os desastres 
vão aumentar ano a ano e, na 
contramão, temos diminui-
ção do apoio com recursos 
do governo federal”, pontua.

Para conseguir a verba 
federal, que apoia a recupe-
ração da região atingida pelo 
desastre, o município faz o 
decreto, envia ao governo e a 
Defesa Civil analisa a situação, 
para checar se o lugar tem os 
pré-requisitos exigidos.

É o caso de Lagolândia, 

distrito de Pirenópolis, que, 
em janeiro deste ano, obteve 
o reconhecimento de situa-
ção de emergência, por conta 
das fortes chuvas que atingi-
ram a região em novembro do 
ano passado. Na época, 21 ca-
sas foram destruídas e 52 fica-
ram danificadas, conforme le-
vantamento da Secretaria de 
Meio de Ambiente de Pirenó-
polis. Além disso, a inundação 
prejudicou estradas e pontes. 
O Diário do Estado entrou em 
contato com a Secretaria de 
Meio Ambiente do município, 
para saber se existe alguma 
atualização do processo, mas 
não obteve resposta até o fe-
chamento da reportagem.

Além de prejudicar as 
pessoas e colocar vidas em 
risco, os desastres desacele-
ram a economia da cidade. 
“O prejuízo é enorme porque, 
quando roda uma ponte, um 
bueiro, você dificulta o trans-
porte escolar e também o es-
coamento da produção, por 
exemplo. Com algumas áreas 
do município isoladas, você 
diminui a arrecadação do mu-
nicípio, ao mesmo tempo em 
que tem aumento de custos”, 
explica o presidente da FGM.

Divulgação
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Parece mentira, mas não 
é. A Polícia Militar de Anápolis 
foi acionada no último sába-
do (16) para verificar a denún-
cia de um roubo de carnes no 
Centro de Educação Infantil 
(CEI), Batista Central, localiza-
do nos Sítios de Recreios do 
Jardim Boa Vista, região norte 
da Cidade. A unidade faz par-
te da rede municipal de Ensi-

no da Prefeitura de Anápolis.
Tudo começou quando 

o segurança da instituição 
viu que o freezer estava va-
zio. A informação é que fo-
ram levados pelo menos 60 
quilos de carnes que seriam 
utilizados para alimentação 
das crianças matriculadas na 
instituição de ensino.

Então o profissional acio-
nou a Polícia Militar que 
esteve no local e constatou 

que não havia indícios de 
arrombamento em nenhum 
dos acessos do Centro de 
Educação.  Durante a visto-
ria, também não foi perce-
bido o sumiço de móveis 
ou equipamentos da insti-
tuição. Os ladrões entraram 
apenas para pegar a carne 
que estava na geladeira e 
foram embora sem deixar 
pistas. O caso agora será in-
vestigado pela Polícia Civil.

Uma mulher de 37 anos 
foi presa em Anápolis sus-
peita de esfaquear e matar 
o marido de 41 anos. O cri-
me aconteceu no início da 
manhã deste domingo (17), 
na Rua Xavier de Correia, no 
Bairro Alexandrina.

Quando a Polícia Mi-
litar chegou ao local da 
ocorrência a mulher esta-
va em choque. Segundo 
ela, o casal tinha acabado 
de chegar de uma festa de 
aniversário e após o con-
sumo de bebida alcóolica 
começaram a discutir.

A autora do crime relatou 
ainda que o o marido tinha o 
costume de agredi-la. Dessa 
vez, após iniciar a nova briga o 
homem teria empurrado a es-
posa no chão. Assim, de acor-
do com a ocorrência ela disse 
que “sem pensar, pegou a faca”, 
e agrediu o companheiro.

Ao ver o marido machuca-
do perdendo muito sangue, 

a própria mulher correu atrás 
de um vizinho para pedir aju-
da. O Samu foi chamado, mas 
apenas constatou a morte do 

marido. A autora do homicí-
dio foi presa por policiais do 
28º Batalhão da PM e levada 
até o plantão da Polícia Civil.

Bandidos roubam 60 quilos de carne Bandidos roubam 60 quilos de carne 
em geladeira de creche de Anápolisem geladeira de creche de Anápolis

Mulher é presa pela PM em Anápolis Mulher é presa pela PM em Anápolis 
depois de esfaquear o maridodepois de esfaquear o marido
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Os pastores Arilton 
Moura e Gilmar San-
tos, apontados como 

pivôs do escândalo do balcão 
de negócios do Ministério da 
Educação, estiveram 35 vezes 
no Palácio do Planalto desde 
o começo do governo.

O último registro é de 16 
de fevereiro deste ano, pou-
co mais de um mês antes 
de o jornal Folha de S.Paulo 
divulgar o áudio no qual o 
então ministro Milton Ribeiro 
afirma privilegiar os repasses 
para municípios indicados 
pelo pastor Gilmar Santos, 
a pedido do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Moura esteve 35 vezes no 
local, e outras 10 acompa-
nhado de Santos. As informa-
ções foram divulgadas pelo 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional (GSI) na noite desta 
quinta-feira (14), após a pasta 
comandada por Augusto He-
leno ter se recusado a divul-
gar informações referentes a 
reuniões e visitas dos pasto-
res ao Palácio do Planalto.

Os registros haviam sido pe-
didos pelo jornal O Globo, atra-
vés da Lei de Acesso à Informa-

ção. Foram solicitados dados 
referentes às entradas e saídas 
dos referidos pastores ao Pla-
nalto, incluindo quando as visi-
tas foram feitas diretamente ao 
gabinete de Bolsonaro.

Ao chegar ao Palácio do 
Planalto, todos os visitantes 

devem se identificar, apre-
sentar documentos de iden-
tificação e apontar o gabine-
te ou escritório de destino. 
As entradas, normalmente, 
precisam ser autorizadas 
pelos responsáveis pela área 
que será visitada.

Durante a tramitação do 
processo do pedido, via a Lei 
de Acesso à Informação, o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional apresentou um pa-
recer alegando que não pode 
fornecer a informação. Cita a 
legislação, na qual compete 

ao gabinete a segurança do 
Palácio do Planalto, do presi-
dente da República e de seus 
familiares, entre outros.

“Do exposto, fica clara a 
impossibilidade do forneci-
mento dos dados pessoais 
solicitados para outros fins 
que não a segurança na Presi-
dência da República”, afirma a 
resposta oficial ao pedido.

Os pastores Arilton Mou-
ra e Gilmar Santos estão no 
centro do escândalo do bal-
cão de negócios do MEC. Os 
dois foram apontados como 
operadores do esquema, 
negociando com prefeitos a 
distribuição de recursos do 
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação), 
o que muitas vezes teria ocor-
rido em troca de propina.

Prefeitos de algumas cida-
des confirmaram os pedidos 
de propina e a intermediação 
em audiência na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
do Senado.

O caso ganhou novas pro-
porções após o áudio divul-
gado pela Folha de S.Paulo.

“Foi um pedido especial 
que o presidente da Repúbli-

ca fez para mim sobre a ques-
tão do [pastor] Gilmar”, diz o 
ministro na conversa em que 
participaram prefeitos e os 
dois religiosos.

“Porque a minha prioridade 
é atender primeiro os municí-
pios que mais precisam e, em 
segundo, atender a todos os 
que são amigos do pastor Gil-
mar”, diz o ministro na conver-
sa. Milton Ribeiro também in-
dica haver uma contrapartida à 
liberação de recursos da pasta. 
“Então o apoio que a gente 
pede não é segredo, isso pode 
ser [inaudível] é apoio sobre 
construção das igrejas”.

O ministro foi exonerado 
uma semana após a divul-
gação do áudio. A oposição, 
no entanto, esteve perto de 
colher as assinaturas para 
instalar uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
para investigar as irregula-
ridades nos repasses. O go-
verno contra-atacou, conse-
guindo retirar as assinaturas 
e conseguindo protocolar 
seu próprio requerimento de 
CPI, para investigar as obras 
inacabadas, durante o gover-
no PT, principalmente.

Divulgação

Pastores suspeitos de corrupção no Pastores suspeitos de corrupção no 
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Com a filiação o presi-
dente Jair Bolsonaro pouco 
antes do fim da janela de 
filiações, o PL experimen-
tou um salto no número de 
filiados. Principalmente em 
Goiás e em estados do cha-
mado “cinturão do agrone-
gócio”. Na Assembleia Legis-
lativa de Goiás (Alego), por 
exemplo, o PL não ocupava 
assentos e agora tem cinco 
deputados estaduais.

Filiaram-se os deputa-
dos estaduais Cláudio Mei-
relles, que deixou o Agir 

(antigo PTC); delegado 
Eduardo Prado, que deixou 
o DC; Paulo Cézar Martins, 
que saiu do MDB; e Major 
Araújo e Paulo Trabalho, 
que se desfiliaram do PSL 
após fusão com o DEM, que 
gerou o União Brasil.

O mesmo movimen-
to aconteceu em estados 
cuja economia se baseia 
no agro. No Mato Grosso, 
a Assembleia Legislativa 
também não tinha filiados 
ao PL e passou para três. 
No Mato Grosso do Sul, foi 

de um a três; e no Distrito 
Federal, a Câmara Legis-
lativa foi de dois a quatro 
deputados distritais.

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA
Antes sem deputados na 

Assembleia de Goiás, o PL se 
tornou o segundo maior par-
tido na casa, empatado com 
o MDB, que também tem 
cinco representantes. A maior 
bancada ainda é do União 
Brasil, legenda do governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM).

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão 
(Republicanos), minimizou a 
compra de 35.320 comprimi-
dos de Viagra para atender às 
Forças Armadas e declarou, a 
exemplo do que fez o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), que 
o número “não é nada”.

Em entrevista ao jornal Va-
lor Econômico, na quarta-fei-
ra (13/4), Mourão classificou 
a polêmica em torno do caso 
como “coisa de tablóide sen-
sacionalista”. O vice, que é ge-
neral da reserva, defendeu as 
aquisições e argumentou que 
boa parte da verba utilizada 

sai de um fundo alimentado 
por descontos nos salários 
dos militares.

Oficialmente, as Forças Ar-
madas afirmaram que os me-
dicamentos, também usados 
para tratar disfunção erétil, 
são destinados ao combate à 
hipertensão arterial e às do-
enças reumatológicas.

“Lógico que está haven-
do exagero. Mesmo que seja 
para o cara usar [para dis-
função erétil]. Vamos colocar 
como funciona o sistema de 
saúde do Exército: um terço 
é recurso da União, que é o 
chamado fator de custo, é a 
contrapartida da União para 
os militares. E dois terços é o 
fundo de saúde que é banca-
do pela gente. Então, eu des-
conto 3% do meu salário para 
o fundo de saúde. E todos os 
procedimentos que eu faço a 
gente paga 20%, além dos 3% 
que ele desconta. Nós temos 
farmácias. A farmácia vende 
medicamentos. E o medica-
mento é comprado com re-
cursos do fundo”, explicou.

Mourão: “Que são 35 mil comprimidos Mourão: “Que são 35 mil comprimidos 
de Viagra para 110 mil velhinhos?”de Viagra para 110 mil velhinhos?”
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Parte dos eleitores que 
votarão nas eleições de ou-
tubro de 2022 vão encontrar 
nas cabines de suas sessões 
eleitorais um novo modelo 
de urna eletrônica.

Até então, a versão mais 
moderna do equipamento 
era de 2009, com atualiza-

ção feita em 2015. Depois de 
ser alvo de ataques ciberné-
ticos, se decidiu por modifi-
cações na urna eletrônica.

O novo modelo possui 
modernos softwares e dispo-
sitivos de acessibilidade e se-
gurança. A expectativa para o 
pleito desse ano é que dentre 
os 577 mil equipamentos, 225 
sejam das urnas atualizadas.

Recentemente o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), fez 
a demonstração do novo 
equipamento mostrando 
que o processador do mo-
delo atual é 18 vezes mais 
rápido. A bateria da urna 
não precisa de recarga e o 
terminal do mesário passa a 
ter a tela totalmente gráfica, 
sem teclado físico e superfí-

cie sensível ao toque.
A urna passa a usar pen 

drives específicos para fa-
cilitar a logística. Um deles 
reúne todos os resultados, 
que contam com duas assi-
naturas digitais diferentes, 
o que impede manipula-
ções. Sem as assinaturas, 
os dados são rejeitados na 
apuração. Se o pen drive for 

extraviado, a urna eletrôni-
ca pode fornecer os dados.

Além disso a nova urna 
oferece acessibilidade para 
pessoas com deficiência 
visual e aprimoramento na 
sintentização e voz – agora 
serão falados os nomes de 
suplentes e vices.

Foi mantida característica 
de que as novas urnas não 

tem conexão com a inter-
net ou bluetooth. Também 
não muda a emissão dos 
boletins de urna após o 
término da votação, assim 
como a possibilidade de 
auditoria das urnas, antes, 
durante e após o pleito. Ah, 
o famoso barulhinho após 
o término da votação, o Pi-
lililili, também não mudou.

Num exame que o 
Comitê de Direitos 
Humanos da ONU 

realizará sobre as políticas de 
direitos humanos no Brasil, 
o governo de Jair Bolsonaro 
terá de dar respostas sobre o 
que é considerado como ta-
xas elevadas de mortalidade 
por conta da covid-19.

Num documento oficial, 
obtido pelo UOL e enviado ao 
governo em 7 de abril, o ór-
gão destaca temas que terão 
de ser explicados pelas auto-
ridades brasileiras durante a 
revisão de suas políticas.

Em um dos trechos, porém, 
o foco é o direito à vida e, de 
acordo com o documento, ca-
berá ao governo explicar o que 
foi feito diante da pandemia.

O Comitê, assim, solicita 
ao governo “responder aos 
relatos de altos níveis de 
mortalidade da covid-19 e 
descrever as medidas to-
madas para evitar mortes 
evitáveis”. O órgão, na prá-
tica, coloca o governo con-
tra a parede, exigindo que 

as autoridades expliquem 
o que foi feito para lidar 
com a pandemia a partir de 
uma estratégia que foi con-
denada por especialistas, 
cientistas e médicos.

Com 661 mil mortos, o Bra-
sil aparece como o segundo 
lugar com maior número de 
óbitos pela covid-19, desde 
que a pandemia começou em 
2020. Apenas os EUA, com 
mais de 900 mil mortes, supe-
ram a marca brasileira.

Por meses, o governo 
Bolsonaro negou a gravida-
de da doença e promoveu 
remédios e tratamentos que 
tinham sua eficácia contes-
tada pela ciência.

Ao longo dos meses, o Bra-
sil foi alvo de críticas públicas 
por parte da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde), que 
imploravam para que líderes 
políticos assumissem suas 
responsabilidades. Em 2021, 
ainda na ONU, um relator 
chegou a sugerir a criação de 
uma comissão internacional 
de inquérito contra o Brasil 
por conta das decisões toma-
das sobre a pandemia.

Não existe uma punição 
prevista por parte da ONU. 
Mas uma conclusão de que o 
governo falhou em garantir 
o direito à vida será um cons-
trangimento político relevan-
te para a imagem internacio-

nal de um presidente que já 
sofre para ser recebido por 
governos estrangeiros. Fontes 
em Genebra ainda apostam 
que uma eventual conclusão 
do Comitê sobre o tema po-
deria alimentar a queixa que 

existe no Tribunal Penal Inter-
nacional contra Bolsonaro.

No atual texto enviado no 
início do mês, a ONU ainda 
pediu para o governo “des-
crever as medidas tomadas 
para proteger grupos vul-

neráveis, tais como afro-bra-
sileiros, mulheres grávidas 
e povos indígenas, da co-
vid-19 e fornecer estatísticas 
sobre taxas de mortalidade 
da COVID-19 dentro desses 
grupos, em comparação com 
a população em geral”.

Se o vírus foi logo chama-
do de “democrático” por afe-
tar a todos, ficou claro em di-
versos países que ele foi mais 
mortal justamente entre as 
camadas com menor acesso 
aos serviços públicos. No Bra-
sil, isso não foi diferente.

Os peritos do Comitê 
ainda pedem que o próprio 
governo “compartilhe as 
conclusões da investigação 
lançada pelo Senado sobre 
o tratamento da pandemia” 
por parte do Executivo. A 
CPI da covid-19 pediu o in-
diciamento do presidente 
Bolsonaro, assim como de 
vários de seus ministros e 
ex-ministros. Um ano depois 
da instalação da Comissão 
de Inquérito, nenhum dos 
envolvidos foi oficialmente 
denunciado pela Procurado-
ria-Geral da República.

Divulgação

Bolsonaro terá de responder à ONU Bolsonaro terá de responder à ONU 
sobre alto nível de mortalidade da covid-19sobre alto nível de mortalidade da covid-19
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588

Veículos
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SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 
11 R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp: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 99616-
7408
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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Reprodução
A cantora Anitta diz ter 

bloqueado o presidente Jair 
Bolsonaro no Twitter após 
ele responder a uma publi-
cação sua na plataforma. Em 
seu perfil na rede social, a ar-
tista defendeu que a bandei-
ra do Brasil pertence a todos 
os brasileiros e não deve ser 
apropriada por um grupo es-
pecífico. O chefe do Executi-
vo compartilhou a postagem 
e escreveu, em tom de ironia: 
“Concordo com a Anita”.

A cantora vestiu figuri-
no verde e amarelo em sua 
apresentação no festival 
americano Coachella, nes-
te fim de semana, e havia 
usado a plataforma para 
justificar a escolha das co-
res. “A bandeira do Brasil 
e as cores da bandeira do 
Brasil pertencem aos brasi-
leiros. Representam o Brasil 
em geral”, escreveu.

Após Bolsonaro compar-
tilhar a publicação, Anitta 
voltou à rede e disse que 
seu nome estava sendo usa-

do para “gerar buzz” - isto é, 
engajamento - para o presi-
dente, que tentará a reeleição 
este ano. Segundo a artista, 
o chefe do Executivo estaria 
tentando incorporar uma 
imagem mais descontraída 
para atrair o eleitorado jovem. 
Ela disse reconhecer o movi-
mento da equipe de marke-
ting do presidente por já ter 
usado a mesma estratégia.

“Nesse momento, qual-
quer manifestação contra 
ele por meio dos artistas 
vai ser convertida em forma 
de deboche pelas mídias 
sociais dele. Assim, o artis-
ta vira o chato e ele o cara 
bacana que leva tudo numa 
boa”, publicou ela. “Aquela 
sensação de: queria ser ami-
go dele... logo, você votaria 
no seu amigo gente boa. 
E por aí vai a estratégia. Já 
passa a ser mídia boa quan-
do você cita o nome dele, 
não faz diferença se você 
citou de forma negativa ou 
positiva”, completou.

O ano é 2045. A inteli-
gência artificial está 
em toda parte, e os 

seres humanos a usam para 
praticamente tudo em suas 
vidas: fazer almoço janta, li-
gar a TV, limpar as sujeiras e 
até para procurar um objeto 
perdido. Mas certo dia, quatro 
robôs de um bairro residen-
cial decidem trancar os seus 
donos dentro da própria casa. 
Mas eles apenas desejam sal-
var os seus donos, já que um 
grupo específico de IA co-
meça uma revolta no mundo 
contra os seres humanos.

“Bigbug” é outra comédia 
estranha criada por Jean-
-Pierre Jeunet, mais conhe-
cido pelo drama estiloso “O 
Fabuloso Destino de Amélie 
Poulain”, e que nos últimos 
anos dirigiu algumas obras 
cheias de comentário social, 
e integradas dentro de narra-
tivas curiosas e caricatas – in-
tencionalmente, claro. Filmes 
como “Micmacs” ou “A Viagem 
Extraordinária” são ótimos 

exemplos de obras estiliza-
das, mas deliciosas de assistir. 
Prefiro este lado de Jeunet, do 
que quando ele resolve em-
barcar em romances chatos 
como “Eterno Amor”.

“Bigbug” é ainda mais es-
tranho, caricato e proposital-
mente cafona do que outros 
projetos do diretor. O filme 
é claramente uma crítica à 

dependência cada vez mais 
frequente da tecnologia, e 
em como nós, seres huma-
nos, temos retrocedido a 
cada dia em conhecimento e 
convivência social. Dinte do 
potencial, o longa não é tão 
engraçado como poderia, e 
o final possui uma resolução 
forçada para entregar um 
desfecho positivo. Além de 

ser longa sem necessidade, 
tornando arrastada uma his-
tória que poderia ser muito 
mais sucinta e objetiva.

Mas Jeunet é tão segu-
ro de suas intenções, que 
“Bigbug” pode não ser uma 
obra marcante, mas é tão 
exagerada e rídicula que no 
fringir dos ovos o resultado 
me divertiu e agradou.

Big Bug: novo filme do Big Bug: novo filme do 
diretor de Amélie Poulaindiretor de Amélie Poulain
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