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Covid-19: Caiado busca acordo 
com a China para tratamento
O governador Ronaldo Caiado conversou com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para discutir um acordo 
de cooperação entre os dois países. A intenção é discutir técnicas e tratamentos mais efetivos contra o novo coronavírus. p3
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Iris antecipa abertura de maternidade 
para atender pacientes com coronavírus

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, anun-
ciou que o Hospital 

e Maternidade Municipal 
Célia Câmara, conhecido 
como Maternidade Oeste, 
terá abertura antecipada 
para receber pacientes com 
coronavírus. Em visita ao lo-
cal na manhã desta quarta-
-feira (25/3), Iris anunciou 
a implantação de novos lei-
tos de tratamento intensivo 
equipados com monitores e 
respiradores na unidade. A 
maternidade conta hoje com 
186 leitos e será transforma-

da em um centro exclusivo 
de atendimento a pacientes 
infectados pelo coronavírus. 
O novo espaço começa a fun-
cionar na próxima semana.

Iris disse que a unidade 
de saúde está pronta para 
ser inaugurada, mas, se-
gundo ele, o momento é de 
estruturar o município para 
tratar dos possíveis novos 
casos graves. “Por isso, sus-
pendemos a inauguração 
da maior maternidade do 
País e montamos aqui, pro-
visoriamente, um Centro de 
Tratamento Intensivo aos 

pacientes que precisarem de 
leitos específicos com respi-
radores”, explicou o prefeito.

Iris Rezende lembrou ain-
da que o mundo inteiro está 
vivenciando uma fase de pre-
ocupação e o coronavírus está 
assolando todos os países, mas 
o Brasil, de acordo com ele, 
ainda não está experimentan-
do as causas do vírus em sua 
intensidade. “Em Goiânia, por 
exemplo, temos 17 casos, mas 
devemos ficar prevenidos e evi-
tar aglomerações”, alertou Iris 
Rezende, acrescentando que a 
cidade está preparada e assim 

que esse período termine, o 
prefeito Iris frisou que Goiânia 
voltará a experimentar o ritmo 
de muito trabalho, progresso e 
alegria entre a população.

Já a secretária de Saúde, 
Fátima Mrué, disse que no 
primeiro momento serão 30 
leitos disponíveis e confor-
me a necessidade, a quanti-
dade pode ser aumentada. 
“De acordo com a demanda, 
vamos montando e amplian-
do mais leitos até o total 
de 186 se necessário for”, 
afirma. Ela também acres-
centa que profissionais para 

atuar na unidade já foram 
contratados e treinados. “Os 
outros funcionários neces-
sários a mais para atender 
essa situação emergencial 
já estão sendo contratados e 
treinados”, citou, afirmando 
que a unidade será referên-
cia e receberá pacientes que 
necessitarem de internação.

“Portanto, esses pacien-
tes terão o primeiro atendi-
mento nas unidades básicas 
e, quando necessário a inter-
nação em leito de UTI, serão 
referenciados à medida da 
necessidade”, conclui.

Reprodução

Covid-19: 
país registra 
2.433 casos 
confirmados 
e 57 mortes

O número de mortes 
decorrentes do novo co-
ronavírus (covid-19) che-
gou a 57, conforme atu-
alização do Ministério da 
Saúde publicada ontem. 
Pela primeira vez desde 
o início da pandemia, fo-
ram registradas mortes 
fora dos epicentros do 
surto no país, São Paulo 
e Rio de Janeiro. Faleci-
mentos em razão da co-
vid-19 ocorreram em Per-
nambuco, no Rio Grande 
do Sul e no Amazonas.

O total de mortes mar-
ca um aumento de 11 em 
relação a ontem, quando 
a contabilização marcava 
46 vítimas que vieram a 
óbito por conta da infec-
ção. Na segunda-feira, 
eram 25 falecimentos. 

Do total, 48 foram 
em São Paulo, seis no 
Rio de Janeiro, uma no 
Amazonas, uma no Rio 
Grande do Sul e uma 
em Pernambuco.

O total de casos con-
firmados saiu de 2.201 
ontem para 2433 casos. 
O resultado de hoje mar-
cou um aumento de 28% 
nos casos em relação ao 
início da semana, quan-
do foram contabilizadas 
1.891 pessoas infectadas.

Como local de maior 
circulação do novo coro-
navírus no país, São Paulo 
também lidera o número 
de pessoas infectadas, 
com 862 casos confirma-
dos. Em seguida, o Rio 
de Janeiro (370), Ceará 
(200), Distrito Federal 
(160), Minas Gerais (133) 
e Rio Grande do Sul (123).

Também registram 
casos confirmados San-
ta Catarina (109), Bahia 
(84), Paraná (81), Ama-
zonas (54), Pernambuco 
(46), Espírito Santo (39), 
Goiás (29), Mato Gros-
so do Sul (24), Acre (23), 
Sergipe (16), Rio Grande 
do Norte (14), Alagoas 
(11), Mato Grosso (oito), 
Maranhão (oito), Piauí 
(oito), Roraima (oito), To-
cantins (sete), Pará (sete), 
Rondônia (cinco), Paraí-
ba (três), e Amapá (um). 
(Agência Brasil)

Coronavírus: número 
de casos confirmados 
em Goiás sobe para 29

Cartórios eleitorais do Estado de 
Goiás atendem cidadãos por WhatsApp

A Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES) in-
formou, na noite desta ter-
ça-feira (24/3), que subiu 
para 29 o número de casos 
confirmados do novo co-
ronavírus no Estado. Con-
forme os dados divulgados 
pela SES, na segunda-feira 

(23) os casos confirmados 
em Goiás eram de 23.

Os casos confirmados 
foram registrados nas 
cidades de Goiânia (15), 
Rio Verde (5), Anápolis 
(3), Aparecida de Goiânia 
(2), Jataí (1), Catalão (1) e 
Valparaíso de Goiás (2).

Todos os cartórios 
eleitorais de Goiânia e 
do interior passaram a 
oferecer atendimento via 
WhatsApp aos cidadãos, 
conforme foi informado 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás nesta 
quarta-feira (25/3).

Essa ferramenta foi 
implementada com o 
objetivo de atender os 
usuários, tendo em vista 

que foi estabelecido regime 
de plantão extraordinário 
até o dia 30 de abril de 2020 
como medida de prevenção 
ao contágio pelo novo coro-
navírus (Covid-19).

Trata-se de utilização do 
aplicativo WhatsApp Busi-
ness que vincula os números 
dos telefones fixos dos car-
tórios eleitorais ao aplicativo 
de mensagens. Na prática 
basta adicionar o número do 

cartório eleitoral de seu 
município no telefone ce-
lular e enviar uma mensa-
gem pelo app.

Para facilitar o acesso 
pelo celular, foi criada uma 
listagem com todos os con-
tatos dos cartórios eleito-
rais. Ao clicar em cima do 
número no site do TRE-GO, 
o usuário será direcionado 
ao aplicativo e então é só 
iniciar a conversa.
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Caiado busca acordo com a China para 
tratamento contra o coronavírus
O governador Ronal-

do Caiado conver-
sou nesta terça-fei-

ra (24/3) com o embaixador 
da China no Brasil, Yang 
Wanming, para discutir 
um acordo de cooperação 
entre os dois países. A in-
tenção é discutir técnicas e 
tratamentos mais efetivos 
contra o novo coronavírus, 
já que foi na nação asiática 
que a doença surgiu. Mas 
agora, o país já declarou o 
fim do pico do surto.

De acordo com Caiado, o 
embaixador colocou à dis-
posição do Estado teleconfe-
rências com os médicos que 
estiveram à frente da luta 
contra o coronavírus, em 
Wuhan, para que os profis-
sionais em Goiás trabalhem 
procedimentos que possam 
superar o mais rápido pos-
sível a doença em pacientes 
mais graves. “Essa experiên-
cia não vem no livro. Temos 

que ter capacidade e sensi-
bilidade, como médicos que 
somos, para poder avaliar 
qual é o momento, o que 
fazer, o que deu certo. Essa 
oferta foi muito importante, 
vou fazer chegar a toda a 
nossa estrutura da Secreta-
ria de Saúde (SES) para que 
o nosso secretário Ismael 
[Alexandrino] possa também 
avançar nesse sentido”, disse 
o governador

A conversa com o embai-
xador foi revelada durante a 
live diária que está fazendo 
por meio das redes sociais 
do governo e também pe-
las rádios que compõem a 
Agência Brasil Central (ABC) 
e emissoras parceiras. O 
programa ainda contou com 
a participação da Superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da SES, Flúvia Amo-
rim. “Essa iniciativa e proa-
tividade só têm a dar bons 
resultados. Temos acompa-

nhado os casos diariamente 
e a gente não repetiu o erro, 
por exemplo, da Itália, que 
demorou demais a entrar 
com essas medidas mais 

restritivas, de isolamento 
domiciliar, de cancelamento 
de aulas”, pontuou.

Segundo Flúvia, Goiás 
entrou com medidas mais 

duras, mas que nesse mo-
mento são necessárias.  
“Essa doença não tem vaci-
na. Numa guerra a gente usa 
as armas que possui e que 

são eficazes. E é essa arma 
que estamos usando agora, 
que é o distanciamento e 
isolamento social. Cada um 
fica na sua casa, sem contato 
com outras pessoas”, com-
pletou a especialista. 

Caiado aproveitou a live 
para comentar os números 
de contaminados em Goi-
ás. “Temos apenas um caso 
internado até o momen-
to. Isso nos tranquiliza. O 
acréscimo tem sido lento e 
bem gradual. É lógico que 
ninguém comemora isso, 
mas temos que agradecer 
[os números baixos]”, disse 
Caiado. E esse crescimento 
pequeno, afirmou o gover-
nador, é mérito de todos os 
profissionais de saúde, se-
gurança pública e toda a so-
ciedade que compreendeu 
o momento de isolamento, 
tão necessário para a supe-
ração e evitar uma explosão 
de registros da Covid-19.

Reprodução

Reprodução

Twitter suspende contas de Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles por 12 horas
Após apagar tuítes do se-

nador Flávio Bolsonaro e do 
ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, o Twitter 
suspendeu a conta dos dois 
por 12 horas, de acordo com 
coluna da Folha de S. Paulo 
divulgada nesta quarta-feira 
(25/3). A motivação teria 
sido a reprodução, em am-
bas as contas, de um vídeo 
sobre o avanço do novo co-
ronavírus pelo mundo, gra-
vado em janeiro deste ano 
pelo Portal Dráuzio Varella. 
A reprodução, porém, tinha 

informações desatualizadas 
sobre o combate à covid-19. 

De acordo com a plata-
forma, as postagens teriam 
violado novas regras da rede 
social, que agora possui cláu-
sulas sobre disseminação de 
conteúdos enganosos sobre 
a covid-19. Em nota, o Portal 
afirma que, à época em que 
o vídeo foi produzido, a pan-
demia não havia chegado ao 
Brasil. “Portanto produzimos  
conteúdo para acalmar a popu-
lação que, à época, não tinha 
motivos para alterar o ritmo de 

vida diário (o vídeo antigo que 
circula data de 30/01, quando 
a Itália tinha somente dois ca-
sos confirmados).”

Ainda segundo o Portal, 
o vídeo publicado em janei-
ro foi retirado do site e das 
redes sociais por estar de-
satualizado. “Por prováveis 
interesses políticos, algu-
mas autoridades oficiais es-
tão usando esse conteúdo 
sem informar que se trata 
de material antigo, cujas 
recomendações não valem 
mais”, diz a nota.
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OMS diz que EUA caminham para ser 
epicentro da pandemia de coronavírus 
A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) 
alertou que os EUA 

devem se tornar o epicentro 
da pandemia de coronavírus 
no mundo. O país registrou 
mais de 9 mil novos casos 
e chegou a 53 mil pessoas 
contaminadas, com um total 
de 700 mortes confirmadas. 
O maior foco de dissemina-
ção da covid-19 é o Estado 
de Nova York, que concentra 
metade dos casos. 

A porta-voz da OMS, 
Margareth Harris, afirmou 
que 85% das novas notifi-
cações são reportadas en-
tre americanos e europeus 
- 40% apenas nos EUA. O 
aumento se deve em parte 
a mais testes realizados, es-
pecialmente em Nova York. 

O número de exames 
nos EUA subiu de 58 mil, 
na quinta-feira, 19, para 
quase 240 mil, na segunda-
-feira, 23. Mesmo assim, os 
Estados Unidos têm testado 
pessoas em marcha lenta, 
quando comparado com ou-
tros países desenvolvidos - o 

que indica que o crescimen-
to de casos no país pode 
estar ocorrendo ainda mais 
rápido do que as estatísticas 
oficiais demonstram. 

O primeiro caso de co-
ronavírus nos EUA foi con-
firmado em 20 de janeiro 
e levou quase dois meses 
para o país chegar a 100 
mortes. Mas, apenas no dia 
16, a Casa Branca mudou o 
tom e passou a recomendar 
as medidas de restrição de 
circulação de pessoas. Atu-
almente, as recomendações 
para que americanos não 
saiam de casa afetam um 
em cada três habitantes. 

Os Estados americanos 
já haviam adotando medi-
das restritivas de maneira 
unilateral. Em Nova York, 
os restaurantes e o comér-
cio foram fechados no fim 
de semana, bem antes de o 
presidente Donald Trump 
adotar uma abordagem 
mais rigorosa. 

Na cidade de Nova York, 
a de maior densidade de-
mográfica do país, a entrada 

nos elevadores dos arranha-
-céus é permitida a apenas 
três pessoas por vez, mes-
mo em edifícios de 25 anda-
res. Há limite também para 
a entrada de consumidores 
em supermercados. 

 A previsão é que o pico 
da infecção no Estado de 
Nova York ocorra em duas 
ou três semanas, antes do 
inicialmente previsto. O 
governador do Estado, An-
drew Cuomo, reclamou on-
tem que o governo federal 
enviou apenas 400 respira-
dores, quando autoridades 
locais pediram 30 mil. Como 

estimou em 140 mil o núme-
ro de leitos necessários para 
abrigar os pacientes com ví-
rus - hoje, há apenas 53 mil. 

Há alguns dias, porém, 
Trump vem sugerindo que 
pode relaxar as medidas de 
isolamento antes do reco-
mendado por médicos e es-
pecialistas. “Muitas pessoas 
concordam comigo. Nosso 
país não foi projetado para 
ficar isolado”, disse o presi-
dente à Fox News. 

Desde domingo, Trump 
tem dado sinais de que 
pressionará internamente 
por uma reavaliação do dis-

tanciamento social. O pri-
meiro sinal veio quando ele 
publicou no Twitter, no fim 
de semana, que o “remédio 
não pode ser mais grave do 
que a doença”. 

Segundo o presidente, 
uma “grande recessão” 
pode deixar mais vítimas do 
que o coronavírus. “Pode-
mos perder um certo núme-
ro de pessoas em razão da 
gripe. Mas corremos o risco 
de perder mais pessoas se 
mergulharmos o país em 
uma grande recessão ou de-
pressão”, disse Trump, su-
gerindo a possibilidade de 
“milhares de suicídios”. 

 Até agora, as medidas de 
isolamento são apontadas 
como a única forma de im-
pedir a transmissão rápida 
da doença, mas afetam a 
economia - e as chances de 
reeleição dele. Há ceticis-
mo entre especialistas, no 
entanto, com relação à via-
bilidade de relaxar as restri-
ções no curto prazo. 

 Em entrevista na Casa 
Branca, Trump afirmou 

que, “se fosse pelos médi-
cos, o mundo inteiro seria 
isolado”. À Fox, o presiden-
te americano afirmou que 
gostaria de ver os EUA ope-
rando normalmente até a 
Páscoa, no dia 12. 

Quando havia adotado 
um tom mais restritivo, na 
semana passada, ele disse 
que a luta contra o corona-
vírus poderia durar até julho 
ou agosto. Trump tem sido 
duramente criticado por en-
saiar a retomada das ativi-
dades econômicas antes do 
recomendado. 

Na terça-feira, o bilioná-
rio fundador da Microsoft, 
Bill Gates, disse que é muito 
irresponsável alguém sugerir 
que é possível ter “o melhor 
dos dois mundos”. “Não há 
meio termo. É difícil dizer às 
pessoas para continuarem a 
frequentar restaurantes e ig-
norarem a pilha de corpos na 
esquina. Dizer que queremos 
que o cidadão continue gas-
tando, porque há um político 
que pensa que o PIB é tudo o 
que vale”, disse Gates. 

Major Patrick Cordova



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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
diesel top automática re-
visada 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 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
-------------------------------
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 
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 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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
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Reprodução

3ª temporada de Titãs 
pode escalar poderoso 
super-herói da DC

Uma chamada de elen-
co para a terceira tempo-
rada de Titãs pode ofere-
cer algumas pistas sobre o 
mais recente personagem 
de quadrinhos da DC a ser 
introduzido na série.

O Illuminerdi lançou 
alguma luz sobre um novo 
personagem em potencial 
para a terceira tempora-
da de Titãs, graças a uma 
nova chamada de elenco. 
Listado como personagem 
recorrente, a produção 
está à procura de um ator 
asiático, com 18 anos ou 
mais, para interpretar um 
adolescente de 16 a 17 
anos chamado Daniel.

Um novo herói
Alegadamente, Daniel 

é descrito como “um jo-
vem que cresceu do lado 
errado da lei, mas nunca 

perdeu a crença no heroís-
mo”. Ele é descontraído, mas 
tem um QI quase genial.

Além disso, a chamada 
diz: “Apesar de sua educação 
difícil, ele está motivado pela 
oportunidade de fazer o bem 
no mundo, em vez de perma-
necer na dor e na tragédia.”

O Illuminerdi também 
observa que parece que Da-
niel pode se tornar Danny 
Chase, um personagem de 
quadrinhos da DC que se 
torna Fantasma. Nos qua-
drinhos, Danny ganha po-
deres telecinéticos após ser 
exposto à radiação.

Ele se uniu aos Titãs mui-
tas vezes, fazendo dele um 
ajuste perfeito para a série, 
se a chamada de elenco for 
realmente para Danny. Há 
uma chance de acabar não 
sendo Danny, mas ele ainda é 
um candidato provável.

Netflix está 
desenvolvendo 
série de Angry Birds

A franquia de videoga-
me da Rovio Enter-
tainment, Angry Bir-

ds, obteve grande sucesso 
na tela grande em seus dois 
filmes, com o segundo como 
a adaptação de videogame 
mais bem revisada do Rotten 
Tomatoes. E agora, a Netflix 
começou o desenvolvimento 
de uma adaptação do jogo 
em forma de série, de acor-
do com o Deadline.

Embora atualmente 
não esteja claro se man-
terá a continuidade da 
história dos filmes, Angry 
Birds: Summer Madness 

manterá o mesmo estilo 
de humor e tom dos 

filmes,, ao mesmo 
tempo em que 

revela um novo 
visual dos mui-
to amados Red, 
Bomb e Chuck.

A série de 
40 episódios 

de 11 minutos 
verá o trio ao 

lado de um elenco 
de novos amigos em um 

acampamento de verão sob 
a orientação questionável 
de seu conselheiro Mighty 
Eagle, levando a palhaça-
das explosivas, brincadei-
ras improváveis e aventu-
ras loucas de verão.

A série marca a mais 
recente colaboração de 
uma colaboração de lon-
go prazo entre a Cake e a 
Rovio Entertainment, que 
inclui direitos de distri-
buição internacional.


