
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Segunda-feira, 11 de Maio de 2020 - Ano 15  nº 2426 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Brasil ultrapassa 10 mil 
mortos pelo coronavírus
O Brasil ultrapassou neste sábado, 9, a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, o País tem 10.627 óbitos. Em 24 horas, o registro de óbitos confirmados foi de 730. p2

Brasileiros 
estão entre 

os que menos 
ficaram  

em casa p2

Partidos já 
estão atrás 
de Moro p3

WandaVision 
não deve 
atrasar p8

Polícia Civil prende quatro suspeitos 
de associação criminosa em Goiás
A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Investigações 
Criminais (Deic), prendeu em flagrante quatro pessoas. p2
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Brasil ultrapassa 10 mil mortos pelo 
coronavírus, confirma Ministério
O Brasil ultrapassou nes-

te sábado, 9, a marca 
de 10 mil mortos pelo 

novo coronavírus. De acordo 
com dados do Ministério da 
Saúde, o País tem 10.627 óbi-
tos. Em 24 horas, o registro de 
óbitos confirmados foi de 730. 

São 155.939 casos confir-
mados da doença em todo 
o País. O País já está entre as 
nações com maior número 
de mortes pela doença, fi-
cando atrás dos Estados Uni-
dos (77.489), novo epicentro 
mundial da covid-19, Reino 
Unido (31.662), Itália (30.395), 
Espanha (26.299) e França 
(26.233), países europeus que 
foram castigados pelo vírus. O 
ranking é baseado nos dados 
compilados pela Universidade 
Johns Hopkins. 

O Brasil já havia ultrapas-
sado a China, marco zero da 
covid-19, no dia 28 de abril. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, o número de mor-
tes registradas nas últimas 24 
horas não indica quantas pes-
soas faleceram entre um dia 
e outro, mas sim o número 
de mortes que tiveram como 
causa confirmada o coronaví-
rus nesse intervalo. 

Ou seja, esse número pode 
conter óbitos que ocorreram 
anteriormente, mas que só 
recentemente foram diagnos-
ticados como decorrentes do 
novo coronavírus e registra-
dos nas estatísticas oficiais do 
Ministério da Saúde. Mesmo 
assim, o número oficial de re-
gistros vem numa crescente. 
Já em número de casos confir-
mados, ainda de acordo com 
Johns Hopkins, o Brasil está na 
oitava posição, atrás de Esta-
dos Unidos (1.286.833), Espa-
nha (222.857), Itália (217.185), 
Reino Unido (212.629), Rússia 
(198.675), França (176.202) e 

Alemanha (170.643).
Diante deste cenário, es-

pecialistas afirmam que o lo-
ckdown é uma medida neces-
sária para evitar uma explosão 
ainda maior de casos em capi-
tais e regiões metropolitanas. 
“Vários Estados estão com a 
demanda dos serviços de saú-
de no limite e tudo indica que 
teremos um forte aumento 
de casos e de óbitos nas pró-
ximas semanas. Este cenário 
indica a necessidade de que 
as autoridades indiquem o lo-
ckdown, medida que deve ser 
associada a ações de apoio a 
populações socialmente vul-
neráveis”, defende epidemio-
logista Eliseu Alves Waldman, 
professor da Faculdade de 
Saúde Pública da USP.

 Luciana Costa, diretora-
-adjunta do Instituto de Micro-
biologia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
vai além sobre a possibilidade 
de eficácia do lockdown. “O 
lockdown é a única solução 
neste momento que pode ter 
alguma eficácia para controlar 
a curva epidêmica que está 
indo para o descontrole. As 
medidas de isolamento social 
não tiveram adesão da popu-
lação como deveriam. Isso foi 
consequência de informações 
truncadas e mensagens opos-
tas enviadas por prefeitos e 
governadores e o presidente 
da República”, diz. 

“A gente vê que a epide-
mia pode se expandir muito 
rapidamente diante de mais 
aglomerações e atividades no 
local. Se não for feito nada que 
interrompa as novas transmis-
sões, o Brasil pode se tornar o 
novo epicentro da pandemia, 
juntamente com os Estados 
Unidos”, diz a especialista do 
Laboratório de Genética e Imu-
nologia das Infecções Virais. A 

medida de quarentena com-
pulsória, em que ficar em casa 
é uma obrigação e não uma 
recomendação, já foi adotada 
pelo governo do Pará na capi-
tal, Belém, e em outras gran-
des cidades do Estado desde 
terça-feira, dia 5. 

Na região Nordeste, Mara-
nhão e Ceará decretaram me-
didas similares. Em São Paulo, 
Estado onde houve a primeira 
morte de covid-19 no País, no 
dia 17 de março, as medidas 
de distanciamento social e o 
fechamento de comércios não 
essenciais foram prorrogadas. 

No Estado de São Paulo, a 
quarentena vai até o dia 31 de 
maio. E a Prefeitura anunciou 
um rodízio de veículos mais 
restritivo, que vale a partir de 
segunda-feira, e quer tirar 50% 
dos carros das ruas. O Estado 
registrou na sexta, pela segunda 
vez, a taxa mais baixa de isola-
mento social, 46%. A meta é 
60% e o ideal para evitar o colap-
so do sistema de saúde é 70%. 
Na Grande São Paulo, a taxa de 
ocupação em leitos de UTI é de 
90%. No Estado, é de 70% 

 O momento atual se tor-
nou “preocupante” na opinião 
dos pesquisadores porque o 

Brasil não fez a lição de casa. O 
virologista Flávio Guimarães da 
Fonseca, que atua no Centro 
de Tecnologia de Vacinas (CT 
Vacinas), afirma que o Brasil 
desperdiçou a oportunidade 
de observar a evolução da pan-
demia em outros países, como 
Itália, Espanha e Reino Unido, 
que começaram a sofrer antes 
os efeitos da pandemia. 

“A realidade de outros paí-
ses, inclusive ocidentais, pode-
ria ser utilizada como modelo 
para preparar a população. 
Isso não foi feito de uma forma 
uniforme em todo o Brasil”, 
diz o pesquisador do Depar-
tamento de Microbiologia da 
UFMG. No início do mês de 
março, a Itália, por exemplo, 
era o país mais afetado da Eu-
ropa pela covid-19. Lá, a pri-
meira morte foi confirmada no 
dia 21 de fevereiro. 

Quase cinco semanas de-
pois, o país já ultrapassava as 
10 mil vítimas. O país demorou 
para responder à emergência e 
registra mais de 30 mil mortes. 
Rafaela Rosa-Ribeiro, doutora 
em biologia celular e estrutu-
ral e que trabalha atualmente 
com grupo de virologistas no 
Ospedale San Raffaele em Mi-

lão, afirma que está assistindo 
ao mesmo filme pela segunda 
vez. O primeiro foi em solo ita-
liano; o segundo, no Brasil. 

“Parece um filme que está 
se repetindo com um roteiro 
diferente. A Itália subestimou 
a doença de certa forma, não 
por maldade, mas por ignorân-
cia. Fomos o primeiro país atin-
gido fora da China. Depois, o 
país chegou a ser elogiado por 
conta das medidas rápidas. No 
dia 11 de março já estava tudo 
fechado, com exceção de far-
mácias e supermercados. Fo-
ram dois meses de lockdown”, 
diz a cientista brasileira.

“Tenho família no Brasil e 
estou preocupada. As pessoas 
não estão conseguindo enten-
der a gravidade da doença. 
Na Itália, os cientistas foram 
ouvidos”, diz. “Entendo que o 
Brasil é um país muito diferen-
te dos países europeus. É mais 
complicado tomar medidas 
drásticas por causa da quan-
tidade de pessoas, condições 
sanitárias e econômicas. Mas 
muita gente que pode ficar em 
casa e empresas que poderiam 
deixar funcionários em home 
office não estão pensando na 
doença”, enumera.

Reprodução

Brasileiros 
estão entre 
os que menos 
ficaram 
em casa

País com mais casos de 
covid-19 em números ab-
solutos na América Latina, 
o Brasil está atrás de quase 
toda a região nas medidas 
restritivas de mobilidade, 
segundo levantamento feito 
de forma colaborativa por 
jornalistas de veículos que 
participam da coalizão La-
tamCheck, que reúne che-
cadores de fatos de toda a 
América Latina, Portugal e 
Espanha. O Estadão Verifica, 
unidade de “fact-checking” 
do Estadão, faz parte do 
grupo. Conforme o estudo, 
Brasília fez apenas reco-
mendações de isolamento 
social, mas não decretou 
nenhuma medida obrigató-
ria que implicasse em dis-
tanciamento ou fechamen-
to de estabelecimentos de 
ensino ou locais públicos.

No entanto, diz o levan-
tamento, vários governos 
locais, como o da cidade de 
São Paulo, determinaram 
quarentena obrigatória e 
suspenderam aulas - em al-
gumas regiões do País é cri-
me circular sem justificativa. 
De acordo com o estudo, 
os países com mais restri-
ções são Panamá, Bolívia e 
Equador, enquanto os que 
adotaram políticas mais 
frouxas, além do Brasil, es-
tão Nicarágua e México.

Dos 19 países analisados, 
10 determinaram quarente-
nas obrigatórias em todo o 
território. Em outros 3, hou-
ve obrigação de isolamento 
rigoroso somente nas regi-
ões mais afetadas pela pan-
demia. Hoje, toda a América 
Latina tem pelo menos 200 
mil casos confirmados de co-
ronavírus. O levantamento 
mostra ainda que todos os 
países fecharam suas frontei-
ras, com exceção de México 
e Nicarágua, e suspenderam 
aulas presenciais - só a Nica-
rágua que as manteve.

Na Bolívia, no Equador, em 
El Salvador, em Honduras, no 
Paraguai, no Peru e na Repú-
blica Dominicana há toque de 
recolher e a população - exce-
to os trabalhadores de ativi-
dades essenciais - só pode sair 
em determinados horários 
para fazer compras ou outras 
atividades permitidas.

Polícia Civil prende quatro suspeitos de associação criminosa em Goiás
A Polícia Civil (PC), por meio 

da Delegacia Estadual de Inves-
tigações Criminais (Deic), pren-
deu em flagrante na última 
semana quatro pessoas pela 
prática dos crimes de estelio-
nato e associação criminosa. 
Segundo a PC, as investigações 
tiveram início a partir do regis-
tro da ocorrência de uma pes-
soa que denunciou que seus 
dados haviam sido utilizados 

para abrir uma conta bancária 
virtual e contrair um emprésti-
mo de R$ 4 mil em outra.

A PC informou que para 
realizar o golpe inicialmente 
era realizada a abertura de 
uma conta digital em nome 
da vítima, na sequência era 
contatada alguma institui-
ção financeira diferente que 
trabalha com empréstimos, 
onde, em nome da mesma 

vítima, era contratado um 
crédito no valor de até R$ 5 
mil. Estima-se que o golpe 
rendia cerca de R$ 20 mil por 
semana para os golpistas.

Um dos suspeitos já 
possuía várias passagens 
policiais pela prática dos 
crimes de estelionato, uso 
de documento falso e fal-
sidade ideológica. Ele tinha 
ainda dois mandados de 

prisão expedidos pelo Juí-
zo da Comarca de Goiânia, 
aguardando cumprimento.

Segundo a PC, na resi-
dência deste suspeito foram 
encontrados diversos docu-
mentos comprobatórios da 
fraude praticada, além de 
diversos indícios de que ou-
tras pessoas também viriam 
a ser vítimas do mesmo cri-
me. Também foi realizada 

a apreensão de aparelhos 
eletrônicos que ainda serão 
submetidos a análise e ou-
tros documentos.

Todos os envolvidos foram 
conduzidos para a Deic. Os 
presos foram interrogados e 
recolhidos à Delegacia de Cap-
turas, onde passaram à dispo-
sição da Justiça. Segundo a PC, 
as investigações continuam e 
novas prisões podem ocorrer.
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Partidos já estão atrás de Moro
Desde que deixou o 

governo, em 24 de 
abril, o ex-ministro 

da Justiça, Sérgio Moro, já foi 
procurado por ao menos dois 
partidos: Podemos e PSL. 
Embora seja visto como po-
tencial candidato à Presidên-
cia em 2022, o ex-juiz da Lava 
Jato tem evitado o assunto. 
Analistas e políticos avaliam 
que Moro pode quebrar a 
polarização entre o bolso-
narismo e a esquerda que 
dominou as últimas eleições 
presidenciais, já que deve ser 
atacado pelos dois lados.

Responsável por condenar 
o ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva no 
caso do triplex do Guarujá, 
Moro acusou Bolsonaro de 
interferir politicamente na 
troca do comando da Polícia 
Federal (PF). Ele já prestou 
depoimento neste processo, 
que corre na Procuradoria-
-Geral da República (PGR) e 
em que também é apurado 
se o ex-magistrado cometeu 
o crime de denunciação ca-
luniosa - se essa hipótese se 
confirmar, os planos políticos 
podem ser atingidos.

Os defensores do ex-
-ministro lembram que, a 
seu favor, ele tem apoio de 
parlamentares, como inte-
grantes da bancada Muda 
Senado, defensora do pa-
cote anticrime e da prisão 
após condenação em se-
gunda instância. Além disso, 

ele tem a simpatia de alguns 
movimentos que pediram o 
impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff, como 
o Vem Pra Rua. Aos partidos 
que o procuraram, Moro 
disse que qualquer movi-
mentação política neste 
momento seria usada con-
tra ele pelos bolsonaristas, 
que já o enxergam como po-
tencial adversário em 2022.

“Ele não quer conver-

sar sobre isso (2022), até 
porque seria fornecer mu-
nição ao inimigo. Nesse 
momento de consciência 
cívica não estamos pen-
sando em eleição. Mas de-
pois de vencida esta etapa, 
se houver interesse dele 
o partido estará de braços 
abertos”, afirmou o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR).

“A ligação dele é mais 
próxima com o Podemos, 

mas o PSL está com a ficha 
na fila. Sérgio Moro racha 
esse público bolsonarista 
que é anti-esquerda e com-
bate à corrupção”, disse 
o senador Major Olimpio 
(PSL-SP), líder do partido 
no Senado e ex-aliado de 
Bolsonaro. Procurado por 
meio de sua assessoria so-
bre o interesse de partidos 
em filiá-lo, Moro informou 
que não iria comentar.

Instituto
Chamou atenção do mun-

do político a criação do Ins-
tituto Rosângela Moro, um 
mês antes da saída do ex-juiz 
do governo. A mulher do 
ex-juiz descreve a institui-
ção como “organização sem 
fins lucrativos, com objetivo 
de impulsionar projetos de 
impacto social”. A entidade 
tem feito ações como do-
ação de equipamentos de 

proteção contra a covid-19, 
sem a participação de Moro.

No perfil do instituto no 
Instagram, há uma marca-
ção de outra página, que 
torce pela candidatura do 
ex-ministro. O post, de uma 
semana atrás, contém uma 
foto de Moro e a legenda 
“Obrigado, #Até2022”. A 
reportagem entrou em con-
tato com a entidade, mas 
não obteve resposta.

Reprodução

Reprodução

Governo de Goiás lança painel de dados 
detalhados sobre o novo coronavírus

Um plataforma informa-
tiva com dados atualizados 
sobre o novo coronavírus 
foi lançada pelo governo de 
Goiás. O objetivo é é apre-
sentar diversos indicadores 
relacionados ao combate da 
doença causada pelo coro-
navírus (covid-19) no Estado, 
auxiliando os gestores na to-
mada de decisões e apresen-
tando as informações de for-
ma transparente em tempo 
oportuno. Os dados são atu-
alizados a cada 30 minutos.

Além de exibir números 
de óbitos e casos confirma-
dos e suspeitos da doença 
distribuídos por município, 
a ferramenta permite a con-
sulta da quantidade de casos 
confirmados por faixa etária 
e por sexo. Ainda é possível 
exportar os dados em forma-
to de tabelas, otimizando a 
tabulação das informações. 
O painel também apresenta 
números de internações por 
Covid-19 na rede de hospitais 
públicos e privados em Goiás, 

assim como nos Hospitais de 
Campanha. Pela ferramenta é 
possível acompanhar a dispo-
nibilidade de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
em cada uma das unidades 
da rede hospitalar estadual. 

A plataforma Covid-19 do 
Governo de Goiás também 
reúne o Mapa de Leitos das 
unidades estaduais, com in-
formações sobre as ocupa-
ções dos leitos clínicos e das 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) dos hospitais do Estado.
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

 Cursos on-line SINDIMÓVEIS-Goiás

A partir do mês de junho o sindicato disponibilizará no site da entidade, coluna informativa e redes sociais a 
programação de cursos on-line. Caso tenha interesse em receber todas as informações, entre em contato 
através do fone :(62) 3942-6530/ 9 9 2 6 1 - 7 4 9 2  o u  e - m a i l : sindimoveisgoias@gmail.com.

Confira os cursos disponíveis em seu sindicato.
- Contratos Imobiliários; Locação de Imóveis Urbanos; Loteamento-Uso do solo urbano; Matemática Financeira 
com a utilização da calculadora HP-12C: Financiamento Imobiliário;- Documentação Imobiliária.
Outros cursos com parceria com entidades e instituições de ensino , curso de mídias sociais, técnicas em vendas.

CURSO
FORMAÇÃO DE NOVOS CORRETORES DE IMÓVEIS

Ser corretor de imóveis é participar de um ramo 
consolidado, maduro e cheio de oportunidades de 
crescimento.

A responsabilidade de ser um corretor de 
imóveis é muito grande, pois o cliente coloca toda 
confiança nele para a escolha de sonho, que é obter 
um imóvel.

É de suma importância a presença de um 
profissional corretor de imóveis na hora de concluir 
uma transação imobiliária.

O curso de formação profissional de “ Técnico 
em Transações Imobiliárias” é indispensável 
àqueles que pretendem ingressar na carreira de corretor de imóveis.

O SINDIMÓVEIS-GO através da sua instituição de ensino qualifica novos profissionais para o mercado 
competitivo .

O que faz o profissional corretor de imóveis?
 Administração de locação de bens imóveis e condomínios; Lançamentos; Vendas de imóveis de terceiros; 
Loteamentos de áreas rurais; Incorporações Imobiliárias; Avaliação de imóveis; Área de Marketing; 
Treinamento de Vendas.

Inscrições

Para maiores esclarecimentos entrar em contato através do fone: (62) 3942-6530, (62) 99261-7492 . 
Devido a pandemia do COVID-19 e de acordo com o Decreto do Governador do Estado de Goiás, estamos 
atendendo com horário agendado e seguindo todos os protocolos de acordo com OMS.
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Corrida por vacina tem 100 
candidatas, 8 mais adiantadas
Com cerca de 4 milhões 

de casos confirmados 
de infecção pelo novo 

coronavírus no mundo e mais 
de 276 mil mortos, a corrida 
para o desenvolvimento de 
uma vacina tem se intensi-
ficado. Já são mais de cem 
candidatas sendo testadas 
em vários países, de acordo 
com o último balanço da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), divulgado na terça. E 
oito delas entraram na etapa 
de ensaios clínicos - que en-
volvem humanos. Tradicio-
nalmente, vacinas levam em 
média dez anos para serem 
produzidas - a mais rápida 
foi a da caxumba, que de-
mandou quatro anos (e isso 
foi nos anos 1960). Mas o 
desenvolvimento de novas 
tecnologias acelerou o pro-
cesso, e a expectativa atual 
é que se tenha um produto 
no ano que vem.

Na semana passada, o 
otimismo cresceu com o 
anúncio de resultados de 
uma vacina em desenvolvi-

mento na Universidade de 
Oxford. Ela é uma das que 
está em teste clínico e se es-
timou que pode estar pronta 
até o fim deste ano. Os cien-
tistas do Instituto Jenner, em 
Oxford, estão alguns passos 
à frente na corrida por usa-
rem como ponto de partida 
uma pesquisa anterior de va-
cina para outro coronavírus, 
o causador da Mers, doença 
respiratória da mesma famí-
lia da covid-19 que atingiu 
especialmente o Oriente 
Médio a partir de 2012.

Logo que o Sars-CoV-2 
surgiu na China, no fim do 
ano passado, os pesquisa-
dores de Oxford aproveita-
ram a plataforma que eles 
tinham criado para a Mers 
para testá-la em macacos 
rhesus e os resultados fo-
ram muito promissores. 
Com uma dose da vacina, 
conseguiram imunizar 18 
animais. O resultado foi pu-
blicado no dia 1º na Science 
Advances. Para fazer esta 
vacina, usou-se como vetor 

um adenovírus (que causa 
resfriado comum) inativo, 
no qual se introduziu uma 
proteína do Mers-CoV, ca-
paz de fazer o corpo produ-
zir anticorpos contra o vírus.

Agora, cientistas usaram 
a mesma plataforma, mas 
com uma proteína do Sars-
-CoV-2. Como eles já haviam 
provado anteriormente que 
ela era segura para huma-
nos (a primeira etapa dos 
ensaios clínicos - veja qua-
dro ao lado), foi possível 
saltar para a segunda etapa, 
de eficácia. Eles juntaram 
as duas fases em uma só 
e, agora, preveem começar 
testes em 6 mil pessoas até 
o fim do mês. É como se o ví-
rus “imitasse” o outro para 
induzir o sistema imune a 
reagir ao vírus verdadeiro 
quando há contaminação.

Estratégias
Vacinas clássicas usam 

uma versão atenuada do 
vírus que se quer comba-
ter para desencadear a 

resposta imunológica. Mas, 
na corrida para combater a 
covid-19, novas tecnologias 
estão em teste na expectati-
va de serem mais seguras e 
eficazes contra a pandemia. 
Uma das estratégias é usar o 
RNA mensageiro (RNAm) do 
vírus, a molécula que “lê” 
as informações genéticas 
e comanda a produção de 
proteínas. Aqui vale a mes-
ma premissa anterior - de 
que possa induzir o sistema 
imunológico a agir quando 
o próprio vírus resolver ata-
car. Duas das oito vacinas 
em fase clínica - da Moder-
na e da Pfizer - usam esse 
modelo. Como não é neces-
sário manipular diretamen-
te o vírus - o que demanda 
o uso de laboratórios de alta 
segurança -, o trabalho fica 
mais rápido e fácil.

O porém é que ainda 
não existe nenhuma vacina 
já em uso no mundo com 
essa formulação. Algumas 
estratégias que já estão na 
etapa clínica, porém, ain-

da se baseiam em versões 
inativas do vírus (mais segu-
ras que as atenuadas). É o 
caso da proposta da chine-
sa Sinovac, que também se 
mostrou efetiva em rhesus. 
Foram testadas duas doses. 
Animais vacinados com a 
mais alta, que tiveram o 
Sars-Cov-2 introduzido em 
seus pulmões, tiveram a 
melhor resposta e não de-
senvolveram a doença.

“As primeiras vacinas que 
ficarão prontas não necessa-
riamente serão as melhores. 
Serão só as primeiras. Pode 
ser que elas só consigam 
conferir 30% de proteção. O 
que já ajuda a aumentar um 
pouco de imunidade e dimi-
nuir a circulação da doença”, 
afirma a bióloga Natália Pas-
ternak, do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas da USP, que 
pretende entrar na corrida. 
“Mas ainda será necessário 
continuar pesquisando para 
chegar a melhor vacina pos-
sível, porque essa é uma do-
ença que veio para ficar”, diz.

“É importante testar vá-
rias estratégias porque ain-
da não sabemos quais vão 
funcionar e não podemos 
apostar as fichas em uma 
só”, complementa o imuno-
logista Ricardo Gazzinelli, 
que coordena uma linha de 
pesquisa no Brasil - parce-
ria da Fiocruz com UFMG e 
Butantã -, que tenta fazer 
uma vacina contra o Sars-
-CoV-2 usando como vetor 
um influenza atenuado. “A 
vantagem é que esse é o ví-
rus hoje usado nas vacinas 
contra o H1N1. Já foi testa-
do em milhões de pessoas, 
então temos confiança de 
que é seguro”, diz. “E temos 
fábricas já no Brasil que fa-
bricam a vacina contra a 
influenza em grande quan-
tidade. Poderiam fazer isso 
para o coronavírus se essa 
estratégia der certo”, expli-
ca. Essa é uma preocupação 
em todo o mundo.

Mesmo antes de ter 
uma vacina pronta, empre-
sas e governos já se ante-
cipam para ter formas de 
produzir bilhões de doses 
para atender a população. 
A Moderna, por exemplo, 
já fez uma parceria com 
a Johnson & Johnson, e a 
farmacêutica AstraZeneca 
está trabalhando com os 
pesquisadores de Oxford.



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 
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 
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 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 11 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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WandaVision não 
deve atrasar devido 
ao Coronavírus

O ano de 2020 deveria 
começar uma nova era 
para o Universo Cinema-
tográfico Marvel, com 
a Fase 4 iniciando em 
grande estilo, tanto nas 
telas grandes quanto nas 
pequenas. Infelizmente, 
esses planos foram inter-
rompidos pelo surto de 
Coronavírus (COVID-19). 
No momento, todos os 
filmes da Fase 4 para os 
próximos anos foram 
adiados. A programação 
da Marvel Studios paras 
a séries da Disney+ ainda 
não foi revelada. Mas há 
muito se presume que 
atrasos também ocorre-
riam no streaming.

Contudo, as informa-
ções mais recentes apon-
tam para pelo menos um 
em cada dois chegando 
este ano conforme plane-
jado. De acordo com Char-
les Murphy, do Murphy’s 
Multiverse, WandaVision 
concluiu a produção pou-
co antes do lockdown. 
Além disso, Murphy diz 
que também está muito 

avançado no processo de 
pós-produção, com o VFX 
potencialmente já concluído. 
Isso significa que é apenas a 
edição que precisa ser feita.

Isso dá à WandaVision 
uma grande vantagem sobre 
The Falcon and the Winter 
Soldier, que não completou 
as filmagens antes da inter-
rupção. A edição do show 
protagonizado por Elizabeth 
Olsen e Paul Bettany pode ser 
realizada remotamente. En-
tão, como está, parece que o 
programa será capaz de aten-
der a sua data de lançamento 
em dezembro, afinal.

Quando se trata de The 
Falcon and the Winter Sol-
dier, um lançamento em 
agosto parece bastante oti-
mista. Dito isto, Praga está 
começando a abrir suas 
portas para produções no 
exterior novamente. Então, 
poderíamos acabar com os 
dois shows chegando em 
2020? Esse seria o melhor 
cenário. Mas, por enquanto, 
parece que definitivamente 
estaremos recebendo Wan-
daVision antes do Natal.

Spin-off de Rogue One 
centrado em Jyn Erso 
está sendo desenvolvendo

O CEO da Disney, Bob 
Iger, admitiu ante-
riormente que o 

futuro de Star Wars estava 
na tela pequena e parece 
que a Lucasfilm adotou fir-
memente essa diretiva já 
que Jyn Erso, personagem 
de Rogue One: Uma História 
Star Wars pode ganhar uma 
série para chamar de sua.

Não apenas a 2ª tempo-
rada de The Mandalorian 
está a caminho, mas uma 

série de Obi-Wan Kenobi 
está em desenvolvimento. 
Além disso, há o spin-off de 
Cassian Andor. Mas segun-
do o We Got This Covered, 
esse não é o único spin-off a 
sair de Rogue One.

O site afirmou que uma 
nova série está em desenvol-
vimento para o Disney+: um 
show que, assim como o de 
Cassian Andor, servirá como 
uma prequel para o filme de 
2016. Focado em Jyn Erso, 

o show ocorrerá nos quinze 
anos entre o desaparecimen-
to de seu pai e seu recruta-
mento para a Aliança Rebelde.

Embora esteja apenas 
nos estágios iniciais de de-
senvolvimento, o site re-
vela também que a trama 
se concentrará no treina-
mento de Jyn sob a tutela 
de Saw Gerrera, e em como 
o relacionamento deles 
acabou se fragmentando. 
O estúdio quer ver Felicity 

Jones e Forest Whitaker re-
petirem seus papéis.

É claro, ter dois progra-
mas que atuam como pre-
quels de uma prequel parece 
um pouco exagero. Mas Ro-
gue One foi aclamado pela 
crítica e é considerado por 
muitas pessoas como o me-
lhor filme Star Wars da era 
Disney. E os fãs sem dúvida 
gostariam de ver mais aven-
turas ambientadas em um 
mundo pré-Luke Skywalker.
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