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A Vida Intracelular do CoV-19 
Por Marcelo Filardi 

Prof. Do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas IFMG| SJE  
   

 

  

 

     Do surgimento do novo coro-

navírus (CoV) na China em De-

zembro de 2019 para a declara-

ção de pandemia mundial pela 

Organização Mundial da Saúde 

em 17 de Março foram assustado-

res dias. 

     SARS-CoV (do inglês, Síndrome 

Respiratória Aguda Grave provo-

cada pelo CoronaVírus) infecta 

células do epitélio alveolar e dos 

brônquios. A via de infecção 

intracelular é bem estudada (Fig. 

1), como em outros vírus (Influen-

za, por ex.) no entanto, os proces-

sos bioquímicos virais envolvidos 

no ciclo reprodutivo ainda são 

cientificamente desconhecidos.1 

     Muitas drogas foram utilizadas 

no tratamento dos pacientes: 

Lopinavir, Ritonavir, Oseltamivir, 

Arbidol, Ribavirin, Gancivlovire, 

cloroquina e hidroxicloroquina, 

combinados ou não, forneceram 

resultados inconclusivos sobre o 

impacto final na recuperação 

dos pacientes.1,2 Idade do paci-

ente, morbidades pré-existentes, 

gênero, etnia e grau de severi-

dade da CoViD-19 são variáveis 

que dificultam os estudos e um 

potencial tratamento clínico 

eficaz. 

     Cloroquina e hidroxicloroquina  

têm sido usadas para tratar artrite 

reumatóide, malária, lúpus, 

pneumonia e alergias ao sol há 

mais de sessenta anos2. No ciclo 

do CoV-19, essas drogas atuam 

bloqueando a fusão viral 

com a membrana celular, 

além de elevar o pH do 

endossomo (Fig.1-3) interfe-

rindo na progressão do 

processo infeccioso celular. 

ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS 

     Investigações científicas 

buscam fármacos inibidores 

do processo de fusão viral à 

membrana da célula hos-

pedeira. Esse passo é medi-

ado por uma proteína estru-

tural (“spike”) do envoltório 

viral (Fig. 2) e o principal 

determinante antigénico 

alvo de anticorpos. Esse fato 

torna a proteína viral uma 

valiosa fonte para a vacina.3 

   O momento em que o vírus 

libera seu genoma na célula 

(Fig.1-5) também tem sido 

afectado por ivermectin, um 

antiviral que bloqueia a 

acção do RNA no ciclo.2 

   A doação de plasma 

sanguíneo de pacientes 

curados também têm sido 

testado, com algum resulta-

do promissor.2 

   Outras linhas de pesquisa 

buscam compreender o 

papel bioquímico do cálcio 

e do colesterol durante o 

processo de fusão viral 

membranar e possíveis alvos 

terapêuticos de bloqueio do 

ciclo infeccioso.3 

1. Yousefifard, M. et al. (2020). Antiviral therapy in management of COVID-19: a systematic review on current evidence. Arch Acad Emerg Med, 8(1):e45.  

2. Boopathi, S. et al. (2020). Novel 2019 Coronavirus Structure, Mechanism of Action, Antiviral drug promises and rule out against its treatment. J Biomol Struct Dynam, 1-14. 

3. Tang, T. et al. (2020). Coronavirus membrane fusion mechanism offers as a potential target for antiviral development. Antiv Res, 104792. 

 

Editorial 

    JORNAL DA TERRA, um 

informativo do Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Fede-

ral de Minas Gerais campus 

São João Evangelista.  

    Em sua segunda edi-

ção, o JORNAL DA TERRA 

apresenta os mecanismos 

intracelulares de reprodu-

ção do CoV-19 e também 

uma reportagem especial 

sobre a Doença de Cha-

gas, tão negligenciada nos 

países em desenvolvimento. 

Ainda, a estreia do 

@biologiaemgrupo nas 

redes sociais e a força-

tarefa de produção das 

máscaras cirúrgicas e aven-

tais pelo IFMG-SJE. 
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Fig. 1. Vias de ataque do coronavírus à célula hospedeira. (1) 

Ligação viral a receptores celulares específicos; (2a) via de 

entrada vesicular (endossomo); (2b) via de entrada pela mem-

brana plasmática; (3) endocitose do vírus; (4) queda do pH do 

endossomo; (5) liberação e cópia do genoma viral (RNA); (6) 

síntese de proteínas virais no Retículo Endoplasmático; (7) pro-

cessamento estrutural das proteínas no complexo Golgiense; (8-

9) montagem das partículas virais e liberação de novos vírus.3 

Fig. 2. Estrutura do CoV-19. 
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OBRIGADO, CARLOS CHAGAS!  
Por Marcelo Filardi 

Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 
   

 
 

 

  

CARLOS RIBEIRO JUSTINIANO DAS CHAGAS (1879-1934) nasceu em Oliveira, MG.  

Com 17 anos, ingressou na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. 
 

1902 - passou a trabalhar no Instituto Manguinhos (hoje Osvaldo Cruz), sob a orientação de Osvaldo Cruz 

1903 - apresentou a tese “Estudo Hematológico do Impaludismo”, sobre o ciclo parasitário sanguíneo da Malária 

1905 - chefiou campanha contra a Malária ao confirmar a relação desta parasitose com insetos vetores e criadouros de água 

1909 - descoberta do inseto „barbeiro‟ e sua relação com a tripanossomíase 

1913 - indicação ao prêmio Nobel de Medicina 

1918 - designado para coordenar as ações de combate à epidemia de gripe espanhola no Rio de Janeiro 

1921 - diploma de doutor honoris causa da Universidade de Harvard 

1926 - diploma de doutor honoris causa da Universidade de Paris 

1934 - falecimento, vítima de um infarto 

     Após 111 anos desde o 

primeiro diagnóstico da do-

ença de Chagas, a Organi-

zação Mundial da Saúde 

(OMS) estabeleceu oficial-

mente o dia 14 de abril como 

dia mundial para conscienti-

zação dessa doença negli-

genciada. 

   A doença de Chagas, des-

crita em 1909 por Carlos 

Chagas, é endêmica em 21 

países do continente ameri-

cano e estima-se que mais 

de 90% dos infectados des-

conhecem a situação por 

falta de oportunidade de 

diagnóstico. Não há cura. 

   A doença é causada pelo 

Trypanosoma cruzi e a 

transmissão se dá pelas 

fezes do inseto hematófago 

vetor „barbeiro‟ (Triatoma 

sp.) durante a picada no ser 

humano ou por ingestão de 

alimentos contaminados 

pelo parasita.  

 

Carlos Chagas (1879-1934) 
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Ciclo da doença de Chagas. Tripanossomos invadem órgãos 

vitais quando o homem entra em contato com as fezes do 

„barbeiro‟ (Triatoma sp) contaminado ou se ingeridas. 

Municípios (em laran-

ja) com registro do 

encontro de triatomí-

neos em unidades 

domiciliares, segundo 

encontro no intrado-

micílio e encontro no 

peridomicílio.  

 

Casas de taipa ou pau-a-pique 

abrigam o inseto vetor.  

 

Tecido cardíaco infestado 

de tripanossomos. 

Título do vídeo:  

“Ciclo de vida do  
T. cruzi no homem” 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=0N4eB1c2xI0&t=4s 

Título do vídeo:  
“Ciclo de vida do  

T. cruzi no inseto” 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=4gzjFbvCahY 

 

https://saude.gov.br/

saude-de-a-

z/doenca-de-chagas 

Doença de 

Chagas 

https://www.youtube.com/watch?v=0N4eB1c2xI0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=0N4eB1c2xI0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=4gzjFbvCahY
https://www.youtube.com/watch?v=4gzjFbvCahY
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas
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  O BRILHO CIENTÍFICO DE !  
 
Por MARCELO FILARDI  

Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 

  

 

JÚLIA TEIXEIRA DE CASTRO é doutoranda no 

Departamento de Imunologia Básica e Apli-

cada na USP | Ribeirão Preto e ainda desen-

volve estudos no Instituto RENE RACHOU | FIO-

CRUZ MG. A pesquisadora trabalha com o 

desenvolvimento de uma vacina para Doen-

ça de Chagas. Com o surgimento da pan-

demia da COVID-19, faz parte também de 

um projeto de vacina contra o SARS-CoV-2. 

              Maior barreira para desenvolvimento da vacina. Acredito que existem 

dois grandes desafios. O primeiro: Trypanosoma cruzi possui diferentes cepas, ou 

seja, existe uma variabilidade genética dentro da própria espécie. Por isso, é 

difícil desenvolver uma vacina que proteja eficientemente contra todas essas 

cepas. Segundo desafio: superar a „esperteza‟ desse parasita que é ótimo em es-

capar das defesas do nosso corpo. O T. cruzi possui diversos mecanismos de escape 

imunológico, e, portanto, uma vacina contra Doença de Chagas tem que ser capaz 

de induzir uma resposta imune muito eficaz.  

             Chagas por ingestão, quem diria... Apesar de não ser a tradicional forma      

de transmissão, a contaminação por via oral é bastante relevante e pode, in-

clusive, acarretar sintomas ainda mais graves. Ela ocorre através da ingestão de 

alimentos contaminados com o barbeiro ou suas fezes. Diversos estudos relatam 

a detecção do parasita T. cruzi no caldo de cana e no açaí, principalmente. 

Isto não significa que devemos parar de ingerir estes alimentos, mas sim consu-

mirmos aqueles que são produzidos de acordo com as normas da Vigilância 

Sanitária e de preferência pasteurizados. 

                Maior descoberta da ciência para a doença de Chagas. Difícil pontu-

 

 

Barbeiro e desinfor-

mação se combatem 

com... “boas políticas 

públicas, como a me-

lhoria das habitações 

(os barbeiros adoram 

morar nas casas de 

pau-a-pique), e edu-

cação de qualidade, 

para que a população 

se conscientize.” 

Júlia Castro 

Pesquisadora FIOCRUZ 

Uma frase:  

“Não esmorecer para 

não desmerecer”  

(Oswaldo Cruz) 

 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/ 

 

Maior alegria que Carlos Chagas teria hoje... 

Ver que, mesmo diante das circunstâncias atuais, 

com pouquíssimo incentivo e valorização, existem 

pessoas que ainda fazem Ciência no Brasil. 
 

Um livro: A Menina que Roubava Livros, M Zusak 

          Uma cientista: Rosalind Franklin. 

Maior descoberta da ciência para a doença de 

Chagas. Difícil pontuar, mas é muito importante a 

descoberta dos mecanismos que o T. cruzi possui para 

“distrair” o sistema imune do hospedeiro e conseguir es-

capar da resposta imunológica. 

 

Maior preocupação que Carlos Chagas teria hoje...  

Saber que até hoje a doença não foi erradicada, princi-

palmente devido à negligência dos governos e agências 

de saúde. Infelizmente, por ser uma doença tipicamente 

tropical e que acomete principalmente populações de 

baixa renda, não existe incentivo suficiente para o de-

senvolvimento de terapias mais eficazes, de vacinas e de 

outras formas de prevenção. 

 

 

 

 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/
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  JANELA PARA A MINHA TERRA      4 

 

O IFMG campus São João evangelista recebe docentes, discentes e técnicos-administrativos de várias cidades. 

“JANELA PARA A MINHA TERRA” é uma celebração em gratidão à cidade de origem dessas pessoas envolvidas, de 

alguma forma, com o brilho do Curso de Ciências Biológicas.  

 

 

Fotos envia-

das por ALBER-

TO VALADARES 

NETO, professor 

do IFMG | 

SJE. 

  

Fragmento ciliar urbano de Mata Atlântica do Rio Piracicaba – Coronel Fabriciano, MG.  

 

  

  

 

 

 

 
Fotos enviadas por RANIELE COSTA OLIVEIRA, gra-

duanda em Ciências Biológicas 2020 – 

IFMG | SJE. 
Fotos enviadas por LARISSA CLAUDINO SILVA, graduanda 

em Ciências Biológicas 2019 - IFMG | SJE. 
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  Por MARCELO FILARDI 

  Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 

 

@biologiaemgrupo  
    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Em meio a pandemia da COVID-19, um grupo 

de discentes do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas teve uma iniciativa que 

está bombando nas redes sociais. Mobilizados 

pela graduanda MARIANA OLIVEIRA GONÇALVES, 

Bruna Lara, os discentes Carlos Eduardo, Isa-

dora Maria, Isabel Rebelo, Jéssica Soares, 

Larissa Claudino, Maria Eduarda Matias, Ra-

quel Lacerda, Stella Amabilly e Valdeir Gue-

des fundaram o  @biologiaemgrupo, um 

canal acadêmico escolar no Instagram que 

se tornou uma ótima ferramenta de aprendi-

zagem do conteúdo de Biologia. 

    Orientados pelo Prof. Giuslan Pereira, foi 

organizado um cronograma semanal de 

postagens e lives, com correção de exercícios 

do Enem envolvendo docentes de outros 

campi do IFMG. O Prof. Giuslan tem sido fun-

damental na articulação do projeto desde o 

início. 

 

Mariana Gonçalves 

é Técnica em Nu-

trição e Dietética 

pelo IFMG | SJE e 

graduanda do 

Curso de Licencia-

tura em Ciências 

Biológicas, e relata 

sua iniciativa. 

 

Como surgiu a ideia do 

@biologiaemgrupo? 

Surgiu quando percebi que nesse momento 

de isolamento social muitas pessoas estavam 

criando maneiras de ajudar outras pessoas e  

como o único bem que tenho é o conheci-

mento, tive a ideia de criar  um meio de 

comunicação entre estudantes para que 

pudessem compartilhar seus conhecimentos 

nesse momento. Assim, muitos poderiam 

continuar sua preparação para o vestibular 

e, nós discentes e futuros professores, exerci-

tar os conhecimentos já adquiridos.  
 

O que @biologiaemgrupo traz de no-

vidade? 

Por ser uma rede social, tem um alcance 

muito maior entre os jovens, assim o 

@biologiaemgrupo une o lazer ao estudo. 

 

Qual o futuro deste projeto virtual? 

Estamos muitos felizes e gratos pelo alcance 

que estamos tendo entre os estudantes e 

pretendemos alcançar ainda mais. Temos 

potencial para sermos referência em quali-

dade de conteúdos, didática e acessibilida-

de virtual. 

 

Mariana antes do #biologiaemgrupo, 

Mariana depois do #biologiaemgrupo... 

Depois do @biologiaemgrupo me sinto mais 

preparada para da docência, além de me 

sentir ainda mais fascinada pela Biologia e 

pelo poder que uma educação qualidade 

tem. Tudo isso graças ao excelente grupo de 

docentes que nosso campus possui.  
 

Com quantas ‘postagens’ se faz 

um(a) aluno(a) em Biologia? 

Com postagens de segunda a segunda.  

Porque o estudo da vida não pode parar. 

 

Um desafio na Licenciatura em Ciên-

cias Biológicas é... 

...é ultrapassar o descaso da sociedade com 

os profissionais da Licenciatura, visto que são 

alicerces para toda e qualquer profissão. 

 

 
Fonte das imagens: @biologiaegrupo 
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MÁSCARA DE HERÓIS                         6 
  Por Marcelo Filardi 

  Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

LUCAS BARROS durante o processo de produção das máscaras para doação, em momento de gravação de material institucional para 

reportagem veiculada na INTER TV MG REDE GLOBO no dia 1º de maio  2020. 

LUCAS BARROS SOUZA, Técnico 

de Laboratório do IFMG SJE, 

juntamente com tantos outros 

voluntários professores e téc-

nicos administrativos e cida-

dãos da cidade de São João 

Evangelistas, compõe a força- 

tarefa na linha de produção 

para confecção de máscaras 

e aventais para doação neste 

momento da pandemia. 

 

Qual é o procedimento 

realizado na esteriliza-

ção das máscaras? 

As máscaras são confeccio-

nadas e encaminhadas para 

o laboratório. Como o materi-

al das máscaras retém muita 

água, elas passam pelo pro-

cesso de secagem em estufa 

a 65 °C por 2 h. Logo após, 

são autoclavadas a 121°C por 

15 min. Por fim, passam por 

nova secagem a 65°C por 2 h. 

São etiquetamos e doadas. 

 

Qual o destino das 

máscaras? 

As máscaras irão atender 

Hospitais, Agências dos Cor-

reios, Secretarias de Saúde 

Municipais e Polícia Ambiental 

da região.  

 

Este é um momento 

marcante na vida... 

Muito marcante, sempre quis 

ajudar as pessoas e nessa 

hora sinto que estou partici-

pando de uma guerra pela 

vida, onde não buscamos 

nada além do bem comum. 

Espero que nosso auxílio possa 

salvar as vidas de várias pes-

soas. 

Maior retorno em par-

ticipar do trabalho 

com as máscaras... 

Participar desse trabalho é 

uma das formas de recom-

pensar todos os profissionais 

que estão na linha de frente 

dessa guerra contra o vírus. 

Todos devemos ter cuidado e 

preservar as vidas de todos e 

as máscaras são um dos 

mecanismos para isso. 

 

Maior desafio duran-

te o processo... 

Foi encontrar o material que 

resistisse ao processo de 

autoclavagem e não aderis-

se nas máscaras e também 

decidir o tempo de secagem 

mínimo para a secagem das 

máscaras. Fizemos diversos 

testes e conseguimos um 

processo adequado.  
 

Lucas antes do traba-

lho com as máscaras, 

Lucas após o trabalho 

com as máscaras... 

Antes do trabalho estava 

ansioso por causa da pan-

demia, e trabalhar para 

reduzir os danos causados 

por ela me tranquilizou. Eu 

sou muito grato e estou feliz 

por me permitirem participar 

do processo. 

 

Um cientista: 

Alexander Fleming.  

Por acidente, descobriu a Penicili-

na em 1928, exaltando uma impor-

tante característica dos cientistas: 

a “observação”. 

 

 

“O pessimista 

se queixa do 

vento, o otimis-

ta espera que 

ele mude de 

direção e o 

realista ajusta 

as velas”, do 

anime “Noragami" 

Lucas Souza 

 

 

LUCAS BARROS, técni-

co de Laboratório do 

IFMG SJE, um dos 

muitos voluntários 

da força-tarefa 

nesta pandemia da 

COVID-29. 

 

  

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/8527045/ 

Voluntários do IFMG SJE em força- 

tarefa de produção de máscaras 

para doação durante reportagem 

exibida na INTER TV DOS VALES MG, 

no dia 01 de maio 2020. 

https://globoplay.globo.com/v/8527045/
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    A VIDA SECRETA DA CORUJA  
           Por Marcelo Filardi 

           Prof. Curso Ciências Biológicas  IFMG|SJE 

 
 Quantas você 

consegue ver  imagem  

 

 

 

Fotografias tiradas no campus sob a perspectiva do aluno, do professor ou técni-

co-administrativos do IFMG SJE. Momento eternizado que não volta! Nunca mais. 
 

 

 

 

 
“A Beleza de uma Borboleta”.  

Foto: Acálita Godinho (IFMG | SJE - 2019) 

 “A Protagonista Esquecida”.  

Foto: Giovanna Aguiar (IFMG | SJE - 2019) 

 

 
A coruja parece um 

tronco porque vive na 

árvore  vive na árvore 

porque parece um tron-

co? 
 

    Para Lamarck, a coru-

ja teria ficado com cores 

semelhantes ao tronco 

da árvore por uma ques-

tão de necessidade 

biológica, um esforço 

natural, uma exigência 

para sobrevivência. 

Com o passar dos tem-

pos evolutivos, de tanto 

a coruja e seus descen-

dentes permanecerem 

neste habitat, o ambien-

te induziu modificações na 

coloração de suas penas. E 

essa característica herdável 

tornou sua descendência 

cada vez mais adaptada. 
 

    Para Darwin, o ambiente 

não induz modificações 

herdáveis, mas seleciona 

características já existentes 

favoráveis à sobrevivência. 

Assim, por ser semelhante à 

textura e coloração do 

tronco, essas corujas tive-

ram sucesso alimentar e 

reprodutivo com o tempo 

evolutivo, aumentando sua 

população em relação a 

outras espécies de coruja. 

(Quantas, então?) „_‟ 
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DAS VANTAGENS  

DE SER BOBO 
(Clarice Lispector) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Colaboram para essa edição do JORNAL DA TERRA os discentes e docentes do 

Curso de Ciências Biológicas: 

 

 

 

 

 

Colaboração:  

Discentes, Docentes e Técnicos-

Administrativos do IFMG |SJE  

 

Edição, Revisão e Organização: 

Marcelo Filardi 
 

E-mail Curso Ciências Biológicas 

lic.biologicas.sje@ifmg.edu.br 
 

Site  

www.biologia.sje.edu.br 
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de que o aparelho estava tão estragado que 

o conserto seria caríssimo: mais valia comprar 

outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de 

ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e por-

tanto estar tranquilo. Enquanto o esperto não 

dorme à noite com medo de ser ludibriado. O 

esperto vence com úlcera no estômago. O 

bobo não percebe que venceu. 

Aviso: não confundir bobos com burros. Des-

vantagem: pode receber uma punhalada de 

quem menos espera. É uma das tristezas que 

o bobo não prevê. César terminou dizendo a 

célebre frase: “Até tu, Brutus?” 

Bobo não reclama. Em compensação, como 

exclama! 

Os bobos, com todas as suas palhaçadas, 

devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse 

sido esperto não teria morrido na cruz. 

O bobo é sempre tão simpático que há es-

pertos que se fazem passar por bobos. Ser 

bobo é uma criatividade e, como toda cria-

ção, é difícil. Por isso é que os espertos não 

conseguem passar por bobos. Os espertos 

ganham dos outros. Em compensação os 

bobos ganham a vida. Bem-aventurados os 

bobos porque sabem sem que ninguém des-

confie. Aliás não se importam que saibam 

que eles sabem. 

É quase impossível evitar excesso de amor 

que o bobo provoca. É que só o bobo é ca-

paz de excesso de amor. E só o amor faz o 

bobo." 

O texto “Eu sei, mas não devia”, publicado na Coluna Eterniza II (Ano 1 N.1), é da autora Marina Colasanti, e não Clarice Lispector, 
como foi observado pela nutricionista Munik  Cruz, do IFMG | SJE. 
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"O bobo, por não se ocupar com ambi-

ções, tem tempo para ver, ouvir e tocar o 

mundo. O bobo é capaz de ficar sentado 

quase sem se mexer por duas horas. Se 

perguntado por que não faz alguma coisa, 

responde: “Estou fazendo. Estou pensan-

do.” 

Ser bobo às vezes oferece um mundo de 

saída porque os espertos só se lembram de 

sair por meio da esperteza, e o bobo tem 

originalidade, espontaneamente lhe vem a 

ideia. 

O bobo tem oportunidade de ver coisas 

que os espertos não veem. Os espertos 

estão sempre tão atentos às espertezas 

alheias que se descontraem diante dos 

bobos, e estes os veem como simples pes-

soas humanas. O bobo ganha utilidade e 

sabedoria para viver. O bobo nunca pare-

ce ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o 

bobo é um Dostoievski. 

Há desvantagem, obviamente. Uma boba, 

por exemplo, confiou na palavra de um 

desconhecido para a compra de um ar 

refrigerado de segunda mão: ele disse que 

o aparelho era novo, praticamente sem 

uso porque se mudara para a Gávea onde 

é fresco. Vai a boba e compra o aparelho 

sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona. 

Chamado um técnico, a opinião deste era 
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