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

Goiânia, Quarta-feira, 26 de Maio de 2021  - Ano 12  nº 2730 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

O Sars-CoV-2 é capaz de reativar um vírus ancestral presente há 5 milhões de anos na linhagem evolutiva dos seres humanos, porém, na maio-
ria das vezes, adormecido. Foi o que revelou um novo estudo da Fiocruz divulgado na sexta-feira (21/5). A multiplicação do retrovírus primitivo 
(HERV-K) está associada não só aos casos mais graves de covid-19, mas também à mortalidade precoce pela doença, diz o trabalho.

DIÁRIO DO ESTADO
Covid-19 reativa vírus ancestral no genoma 
humano que aumenta mortes pela doença

Com nova conde-
nação, penas de 
João de Deus ultra-
passam 64 anos  p2 p2

Prefeitura de Goiânia entrega 
100 kits no Projeto Mamãe Bebê
A Prefeitura de Goiânia realizou nesta terça-feira (25/5) a terceira edição 
do projeto Mamãe Bebê, com a entrega de 100 kits com mais de 15 itens, 
entre eles: banheira, mamadeira, toalha, roupinhas, fraldas e bolsa.
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O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Se-
duc), iniciou, nesta quarta-feira (19/05), a distribuição do Cartão Alimenta-
ção, com R$ 30,00 de crédito, para todos os mais de 530 mil estudantes da 
rede estadual de ensino.

Estado começa entrega do Cartão 
Alimentação para 530 mil alu-
nos da rede estadual de ensino  p3
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Grupos sociais, estu-
dantis e sindicatos 
realizam, neste sába-

do (29), o movimento “povo 
na rua pelo fora Bolsonaro” 
pelo Brasil. Membro do Mo-
vimento de Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB), o pre-
sidente da UP Goiás, Fábio 
Júnior, organiza o evento em 
Goiânia, que acontece na 
Praça Cívica, a partir das 9h.

De acordo com ele, o ato 
não-partidário será uma de-
monstração de descontenta-
mento com a política atual 
de combate a pandemia da 
Covid-19 e deve durar cerca 
de 2h. A ideia, segundo Fá-
bio, é que os manifestantes 
caminhem pelo centro até 
a rodoviária para entrar em 
contato com outras pessoas.

Como a divulgação ocorre 
pela internet e o momento é 
de pandemia, Fábio diz que 
o ato pode reunir centenas 
de pessoas ou milhares. “E 
recomendamos que grupos 
de risco ou pessoas que não 
vacinaram não vão. Aqueles 
que se sentem à vontade e 
pretende ir, pedimos que 
usem máscara e respeite os 
protocolos sanitários.”

Aglomeração
Fábio também falou so-

bre a aglomeração, tão cri-
ticada quando é promovida 

pelo presidente Bolsonaro 
(sem partido). Segundo ele, 
a esquerda acreditou que as 
políticas equivocadas teriam 
reações mais firmes por par-
te das organizações oficias. 
“Mas não agiram.”

Nesse sentido, ele afirma 
que se ninguém fizer mais 
nada, as pessoas continuarão 
morrendo. “A vacinação é 
muito lenta, as respostas do 
ponto de vista econômico não 
vieram, enfim, não encontra-
mos perspectiva”, justifica a 
necessidade de ir às ruas.

Para Fábio, então, é 
preciso pressão neste mo-
mento, pois não é possível 
esperar 2022. “Agora que 
sabemos melhor sobre o 
distanciamento, do uso re-
corrente do álcool em gel e 
da máscara, temos formas 
de nos prevenir.”

Segundo ele, a orga-
nização ainda é contra a 
aglomeração, mas eles en-
tendem que a maioria não 
parou, diante da situação 
calamitosa, uma vez que a 
maior parte do grupo mani-

festante trabalha. “Continu-
amos na rua. Nossa análise 
é que esse ato não irá piorar 
a situação, mas abre a possi-
bilidade de melhorar.”

Atos pelo País
Fábio afirma que, no Es-

tado, além de Goiânia, a 
cidade Goiás também deve 
ter atos, no sábado. “Além 
disso, praticamente todas as 
capitais terão manifestos.”

Até o momento, estão 
definidos atos no Rio de 
Janeiros, às 10h, no Monu-

mento Zumbi; em Barbace-
na (MG), às 10h, na Praça 
da Matriz; em Cuiabá (MT), 
às 15h, na Praça Alencas-
tro; em Uberlândia (MG), 
às 9h30, na Praça Imene 
Mendes; em Florianópolis 
(SC), às 10h, no Largo da 
Alfândega; em Uberaba 
(MG), às 11h, na Praça Rui 
Barbosa; em Curitiba (PR), 
às 15h, na Praça Santos An-
drade; em João Pessoa (PB), 
no Parque da Lagoa, às 9h; 
e em Passo Fundo (RS), às 
8h, na Praça da Mãe.

Reprodução

O médium João de 
Deus recebeu mais uma 
condenação nesta terça-
-feira (25/5) no processo 
de violação sexual me-
diante fraude. Com essa 
nova condenação, as pe-
nas impostas ao médium 
já ultrapassam 64 anos.

A sentença foi proferida 
pelo juiz Renato César Dorta 
Pinheiro, titular da comarca 
de Abadiânia e, neste caso,  
a decisão estabelece dois 
anos e seis meses de reclu-
são. O processo envolvia 
dez vítimas apresentadas 
pelo Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO), 
mas o Poder Judiciário rejei-
tou a acusação em relação 
a nove delas e o processo 
seguiu com apenas uma, 
o que justifica o tempo es-
tipulado na pena. O caso 
corre em segredo de justiça.

As denúncias contra o 
médium foram feitas em 
8 de dezembro de 2018, 
quando quatro mulheres 
entrevistadas no progra-
ma Conversa com Bial, 
da Rede Globo, afirma-
ram ter sido abusadas 
por João Teixeira de Fa-
ria. Depois disso, cente-
nas de outras vítimas se 
sentiram encorajadas a 
também denunciar o mé-
dium, num caso de reper-
cussão internacional.

João Teixeira de Faria 
ainda responde a mais de 
uma dezena de ações ain-
da não sentenciadas. Até 
agora, ele já foi condenado 
em 3 anos de reclusão em 
processo referente a posse 
ilegal de arma de fogo e a 
19 anos e 4 meses de reclu-
são, em ação de violação 
sexual e estupro de vulne-
rável. No processo referen-
te aos estupros cometidos 
contra cinco mulheres, ele 
foi condenado a 40 anos 
de prisão. Todas as conde-
nações estão em fase de 
recurso no Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás.

João de Deus está preso 
desde dezembro de 2018 e 
agora encontra-se em pri-
são domiciliar desde mar-
ço, por pertencer ao grupo 
de risco de Covid-19.

Manifestantes realizam ato contra 
Bolsonaro neste sábado, em Goiânia

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Humano e Social 
(Sedhs), realizou nesta 
terça-feira (25/5) a tercei-
ra edição do projeto Ma-
mãe Bebê, com a entrega 
de 100 kits com mais de 15 
itens, entre eles: banheira, 
mamadeira, toalha, roupi-
nhas, fraldas e bolsa.

“Esse projeto é um dos 
nossos atendimentos re-
alizados nos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) e Núcleos de 
Assistência Social (NAS), 
mas caso vocês precisem 
dos nossos outros serviços 
e programas como o Renda 

Família, Pão Nosso, Banco 
de Alimentos, entre outros, 
conte conosco. Estamos 
aqui para servir vocês”, dis-
se o titular da Sedhs, Zé An-

tônio, às mamães.
Nesta edição, a pasta 

contou com a parceria da 
Legião da Boa Vontade 
(LBV), que doou cestas 

básicas para as grávidas. 
“O trabalho que a LBV 
faz é um trabalho social, 
que em parceria com os 
CRAS e NAS nos ajudam 
a proporcionar melhorias 
para as famílias que se 
encontram em situação 
de vulnerabilidade social”, 
relatou a gestora social da 
LBV, Liana Leitão.

O deputado estadual 
Delegado Eduardo Prado 
também participou da ação 
com a doação de banheiras. 
“Parabéns para as mamães 
e para todos do projeto”, 
afirmou o parlamentar. O 
evento também contou 
com uma palestra sobre a 
importância e os cuidados 

da amamentação. “Uma 
andorinha sozinha não faz 
verão. Temos uma equipe 
que vestiu a camisa e hoje 
estamos aqui”, agradeceu 
a coordenadora do projeto, 
Nilda Gouveia.

De acordo com a geren-
te dos CRAS e NAS, Kelly 
Naves, o projeto sofreu 
alterações por conta da 
pandemia. “Em outras edi-
ções, reunimos as mães 
para costurar as roupinhas 
no Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos realizado nos CRAS, 
mas toda a equipe se em-
penhou e hoje consegui-
mos entregar os kits para 
elas”, disse a gerente.

Prefeitura de Goiânia entrega 100 kits no Projeto Mamãe Bebê
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O Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Estado de Edu-

cação (Seduc), iniciou, nesta 
quarta-feira (19/05), a distri-
buição do Cartão Alimenta-
ção, com R$ 30,00 de crédito, 
para todos os mais de 530 
mil estudantes da rede esta-
dual de ensino. O programa 
substitui os kits de alimenta-
ção que eram entregues pelo 
Estado, desde o segundo se-
mestre de 2020. O objetivo é 
dar mais autonomia às famí-
lias na escolha dos produtos.

O programa visa melho-
rar as refeições dos alunos 
durante o período de aulas 
remotas, no qual foi inter-
rompido o serviço de me-
renda escolar. “A qualidade 
da alimentação da criança 
é fundamental para o seu 
crescimento, e para a capa-
cidade cognitiva e educacio-
nal”, afirmou o governador 
ao lançar o benefício.

O investimento é de R$ 48 
milhões, recursos do Tesouro 
Estadual. Os estudantes vão 
receber três parcelas do bene-

fício pagas nos meses de maio, 
junho e julho, o pagamento é 
sempre referente ao mês an-
terior ao do recebimento.

Para o financiamento da 
merenda escolar no regime 
de aulas presenciais, a União 
repassava ao Estado o valor 
de R$ 0,36 por dia letivo, de 

cada estudante matriculado 
em escolas regulares. Esse 
recurso era complementado 
pelo Estado de Goiás com R$ 
0,17, o que totalizava R$ 0,56 
por dia, e R$ 10,60 por mês. 
O valor que está sendo des-
tinado aos cartões alimenta-
ção é quase três vezes maior.

A Coordenação Regional 
de Educação de Goiânia já re-
cebeu 49 mil cartões, que se-
rão entregues aos alunos nas 
escolas. As demais coorde-
nações regionais e os outros 
municípios vão receber os car-
tões nos próximos dias. Cada 
escola irá entrar em contato 

com os pais ou responsáveis 
para informar a data e horário 
de entrega em sua unidade.

Como funciona
O Cartão Alimentação é ca-

dastrado no CPF do responsá-
vel pelo estudante. Para cada 
aluno matriculado na rede 

estadual, é concedido o cré-
dito de R$ 30,00. Ou seja, se 
um pai possui dois filhos ma-
triculados em escola estadual, 
ele receberá o crédito de R$ 
60,00 em um único cartão.

O crédito pode ser utili-
zado em qualquer mercado 
ou estabelecimento creden-
ciado à bandeira Alelo, ex-
clusivamente para compra 
de gêneros alimentícios. Não 
há prazo para utilização, ele 
pode ser acumulado ao lon-
go dos meses sem nenhum 
prejuízo ao estudante.

Os alunos que não tiveram 
seu cadastro junto à escola 
atualizados, devem fazê-lo 
imediatamente. Sem os dados, 
com CPF do responsável e data 
de nascimento do estudante, 
não é possível confeccionar o 
cartão alimentação. “Alguns 
alunos não receberão o cartão 
agora porque o cadastro não 
foi atualizado. As escolas vêm 
entrando em contato com os 
estudantes, nas últimas se-
manas, para atualizarem os 
dados”, explicou a gerente de 
Alimentação Escolar da Seduc.

O governador Ronal-
do Caiado apresenta nesta 
quarta-feira (26/05), às 10h, 
durante coletiva de imprensa, 
as principais medidas a serem 
adotadas para enfrentamento 
da estiagem deste ano, nas ba-
cias hidrográficas do Rio Meia 
Ponte, na Grande Goiânia, e do 
Ribeirão Piancó, no município 
de Anápolis. O evento será re-
alizado no Salão Dona Gercina 
Borges do Palácio das Esmeral-
das e contará com a presença 
da secretária de Meio Ambien-

te e Desenvolvimento Susten-
tável, Andréa Vulcanis.

O decreto que regulamen-
te as ações adotadas pelo 
Governo de Goiás passará a 
vigorar até o fim do período 
de seca e, consequente, re-
torno das chuvas. O objetivo 
é garantir o uso prioritário da 
água para os usuários.

Com a medida, a captação 
de água nessas bacias poderá 
ser restringida para ativida-
de agropecuária, industrial, 
comercial, de lazer e outros 

usos, de modo a priorizar o 
consumo humano e a desse-
dentação de animais.

Para que as ações de pre-
venção sejam cumpridas, a 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável (Semad) intensificará o 
trabalho de fiscalização nas 
bacias para que haja o cum-
primento das medidas restri-
tivas ou de suspensão sobre 
o uso de água e, mediante 
constatação de irregularida-
des, aplicar as sanções legais.

Durante a vigência do ris-
co de emergência hídrica, o 
Centro de Informações Me-
teorológicas e Hidrológicas 
de Goiás (Cimehgo) vai ope-
racionalizar e se responsabi-
lizar pela divulgação de infor-
mações técnicas relevantes 
para gestão da crise hídrica. O 
Centro produzirá informações 
acerca das vazões nos pontos 
de controle e níveis de critici-
dade, por meio da Sala de Si-
tuação de Monitoramento de 
Riscos e Desastres Naturais.

Reprodução

Governo de Goiás vai apresentar ações para o enfrentamento da estiagem

Estado começa entrega do Cartão Alimentação 
para 530 mil alunos da rede estadual de ensino
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O Sars-CoV-2 é capaz 
de reativar um vírus 
ancestral presente 

há 5 milhões de anos na li-
nhagem evolutiva dos seres 
humanos, porém, na maioria 
das vezes, adormecido. Foi o 
que revelou um novo estu-
do da Fiocruz divulgado na 
sexta-feira (21/5). A multi-
plicação do retrovírus primi-
tivo (HERV-K) está associada 
não só aos casos mais graves 
de covid-19, mas também à 
mortalidade precoce pela 
doença, diz o trabalho.

A descoberta abre cami-
nhos para novos tratamen-
tos dos doentes atingidos 
mais gravemente pela infec-
ção pelo novo coronavírus. 
“Verificamos o viroma de 
uma população com altíssi-
ma gravidade, em que a taxa 
de mortalidade chega a 80%, 
para ver se algum outro ví-
rus estava coinfectando esse 
paciente que está debilitado, 
imunossuprimido”, afirmou 
o coordenador do estudo, o 
virologista Thiago Moreno, 
do Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico em Saú-
de (CDTS/Fiocruz).

“Nossa surpresa foi en-

contrar esses altos níveis 
de retrovírus endógeno K”, 
acrescentou. A progressão 
de casos brandos de covid-19 
para graves é associada à hi-
póxia (baixa concentração 
de oxigênio nos tecidos), 
inflamação descontrolada e 
coagulopatia. No entanto, os 
mecanismos envolvidos com 

esses processos ainda não 
são bem conhecidos.

Os pesquisadores envol-
vidos no estudo decidiram 
então investigar quais eram 
os vírus presentes na tra-
queia dos doentes graves, em 
ventilação mecânica, além 
do Sars-CoV2. Queriam en-
tender se outros patógenos 

poderiam influir no desfecho 
dos casos. De março a de-
zembro do ano passado, os 
cientistas que fazem parte do 
trabalho acompanharam 25 
pacientes graves de covid-19. 
Esses internados tinham em 
média 57 anos e estavam em 
ventilação mecânica.

Os testes mostraram a 

presença do retrovírus en-
dógeno humano da família 
K (HERV-K) em comparação 
a exames de pacientes com 
casos leves de covid ou não 
infectados pelo novo coro-
navírus. O HERV-K é um ví-
rus ancestral que infectou o 
genoma quando humanos e 
chimpanzés estavam se dis-

sociando na escala evolutiva. 
Alguns desses elementos ge-
néticos estão presentes em 
nossos cromossomos. Em 
geral, ficam silenciosos du-
rante a maior parte da vida. 
A expressão de alguns genes 
dessa família já foi relaciona-
da a alguns tipos de câncer e 
à esclerose múltipla.

Desta vez, os cientistas 
comprovaram que, de alguma 
forma, o Sars-CoV2 foi capaz 
de reativar esse retrovírus. 
Entre os pacientes graves de 
covid que apresentaram altos 
níveis de HERV-K o índice de 
mortalidade chega a 50%. Os 
cientistas estabeleceram, en-
tão, uma relação direta, infec-
tando em laboratório células 
humanas saudáveis como o 
Sars-CoV2. Constaram um au-
mento nos níveis de HERV-K.

“A gente estabeleceu, de 
fato, que o Sars-CoV é o ga-
tilho para o aumento desses 
retrovírus endógenos, para 
despertar os vírus silencio-
sos”, disse Thiago Moreno. 
A hipótese a ser estudada 
agora é se o combate a esses 
vírus ancestrais pode ajudar 
os pacientes graves de co-
vid-19 a se recuperar.

Divulgação

Covid reativa vírus ancestral no genoma 
humano que aumenta mortes pela doença

O ministro Paulo Guedes 
afirmou que a vacinação em 
massa é a melhor política fis-
cal e de saúde pública para o 
país. A declaração ocorreu na 
tarde de hoje (25), no evento 
CEO Conference Brasil 2021, 
organizado pelo banco BTG 
Pactual. Segundo ele, “não 
vai faltar vacina no Brasil por 
recursos financeiros”.

“Melhor política fiscal que 
tem hoje e ao mesmo tempo 
é a melhor política de saúde 

pública: vacinação em massa. 
É isso que vai nos permitir o re-
torno seguro ao trabalho e vai 
impedir que haja aquele colap-
so que existiu no ano passado, 
quando nós simplesmente não 
tínhamos defesa e aí fomos só 
para o distanciamento social”, 
disse o ministro.

Ele acrescentou que a 
conta com saúde durante a 
pandemia não pode ficar para 
as próximas gerações. “Cada 
geração tem que pagar pelas 

guerras que cria e que inventa. 
Nós não vamos empurrar isso 
para filhos e netos, nós não 
vamos jogar essa dívida para 
100% do PIB. Nós temos que 
ter esse duplo compromisso: 
por um lado, não vai faltar di-
nheiro para a saúde, por outro 
lado, nós vamos pagar essa 
conta. Então os gastos têm 
que ser não recorrentes.” 

Guedes falou também 
que, após aprovação do Or-
çamento, o foco são as re-

formas. “Houve um barulho 
danado no Orçamento. É a 
primeira vez que o governo 
faz um orçamento com a 
sua base parlamentar, nun-
ca tinha feito antes. Só que 
há excessos, claro. Tem mi-
nistro que quer gastar mais 
um pouquinho, tenta fazer 
um furinho do teto de um 
lado. Tem do outro lado a co-
alizão também governamen-
tal, quer gastar um pouco 
mais”, disse o ministro.

Ele acrescentou que o 
acordo político tem que ca-
ber no orçamento e que o 
resultado é que o acordo foi 
feito, cabendo no orçamento 
e sem furar o teto de gastos. 
“Retomamos as reformas 
agora, vamos embora para a 
administrativa.”

O ministro disse ainda 
que está conversando com 
os presidentes da Câmara e 
do Senado sobre a reforma 
tributária e, segundo ele, 

“vai ser simples” e “vai ser 
difícil ficar contra”. “Vamos 
fazer o IVA federal, primeira 
simplificação, vamos redu-
zir um pouco os IPIs, botar 
fogão, geladeira, botar isso 
um pouquinho mais aces-
sível. Vamos acabar com 
algumas isenções, se não 
daqui a pouco vem imposto 
sobre grandes fortuna, vem 
isso, vem aquilo, é melhor o 
cara pagar um pouquinho de 
onde está isento”, disse.

Ministro Paulo Guedes: vacinação é a melhor política fiscal e de saúde pública



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 
COMF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
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 
+ 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 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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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 whatcia 
em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 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
-------------------------------
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
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Um rover chinês, 
controlado a distân-
cia, desceu a rampa 

de sua cápsula de pouso 
neste sábado, 22, e entrou 
na superfície de Marte, tor-
nando a China a primeira 
nação a orbitar, pousar e 
lançar um veículo terrestre 
em sua primeira missão no 
planeta vermelho.

Zhurong, batizado em 
homenagem ao mítico deus 
chinês do fogo, dirigiu pela 
superfície de Marte pela 
primeira vez às 10h40 no 
horário de Pequim (23h40 
da sexta-feira, 21, no horário 
de Brasília), de acordo com 
relato oficial da mídia social 
chinesa que acompanha as 
movimentações do rover.

A China se juntou aos 
Estados Unidos como a úni-
ca nação a implantar veí-
culos terrestres em Marte. 
A antiga União Soviética 
pousou uma nave em 1971, 
mas perdeu a comunicação 
segundos depois.

O Zhurong, que pesa 240 
kg e tem seis instrumentos 
científicos, incluindo uma 
câmera de topografia de alta 

resolução, estudará a super-
fície do solo e a atmosfera 
do planeta vizinho. Alimen-
tado por energia solar, Zhu-
rong também irá procurar 
por sinais de vida antiga, 
incluindo qualquer água 
subterrânea e gelo, usan-
do um radar de penetração 
no solo durante a missão 
exploratória que durará 90 
dias na superfície marciana.

O rover irá se mover lenta-
mente, com intervalos. A ex-
pectativa é que em cada eta-
pa cubra apenas 10 metros 
em três dias, de acordo com 
o jornal China Space News.

“O lento progresso do 
rover foi devido à com-
preensão limitada do am-
biente marciano, então 
este modo de trabalho re-
lativamente conservador 
foi projetado com cautela”, 
disse Jia Yang, engenheiro 
envolvido na missão, ao 
China Space News.

Jia disse que não des-
cartaria um ritmo mais 
rápido no estágio posterior 
da missão do rover, depen-
dendo de sua situação ope-
racional no momento.

Reprodução

China diz que astromóvel rover já circula na 
superfície de Marte e da início a exploração
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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 whatcia 
em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 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
-------------------------------
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, 26 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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A jornalista Mariana 
Martins foi demitida da TV 
Record Goiás na manhã des-
ta terça-feira (25). Em vídeo 
publicado nas redes sociais, 
a então apresentadora do 
Balanço Geral Manhã expôs 
situações de constrangimen-
to que sofreu na emissora 
onde trabalhou.

No vídeo, Martins diz 
que foi uma decisão da 
empresa e que não lhe 
disseram o motivo. Entre-
tanto, ela credita o desli-
gamento a uma série de 
constrangimentos que diz 
ter passado em reuniões.

“A pressão pela audiên-
cia não pode maltratar nem 
coagir o funcionário. Vivi 

várias situações de cons-
trangimento e ficou claro 
que queriam me transfor-
mar em uma outra pessoa”, 
disse a jornalista. “Me leva-
ram a para a Record na pro-
posta de um projeto novo. 
Mas, de um tempo para cá, 
comecei a viver situações 
de constrangimento”.

Na reunião, a jornalista 
disse que colocaram fotos de 
suas redes sociais, de biquini 
e em viagens, dizendo que 
estavam “muito bonitas” e 
que isso afastaria o público-
-alvo da emissora. Segundo 
ela, isso também aconteceu 
com uma outra colega da 
casa, que apagou as publica-
ções posteriormente.

Na tarde desta ter-
ça-feira (25), a Ne-
tflix Brasil divulgou 

o trailer dublado de “Din e 
o Dragão Genial“. O proje-
to originalmente produzi-
do pela Sony Animation foi 
adquirido pelo streaming 
nos últimos meses.

A animação acompanha 
a história de Din, um garoto 

obstinado que quer retomar 
o contato com sua melhor 
amiga de infância. Quando 
conhece um dragão que re-
aliza desejos, entra em uma 
jornada milenar de desco-
bertas e aventuras.

Além de apresentar o 
deslumbrante visual do fil-
me, cheio de contrastes e 
diferentes texturas, a pré-

via é cadenciada por mui-
ta comédia. Há, inclusive, 
paralelos interessantes 
com o gênio-dragão com 
Mushu, de “Mulan”.

Apesar de ser o primei-
ro longa dirigido por Chris 
Appelhans, o cineasta já 
trabalhou com “A Origem 
dos Guardiões”, “A Casa 
Monstro”, “O Fantástico 

Sr. Raposo”, “Coraline e o 
Mundo Secreto”, entre ou-
tras animações.

O elenco de vozes con-
ta com John Cho, Jimmy 
Wong, Natasha Liu Bordi-
zzo, Constance Wu, Will 
Yun Lee e Bobby Lee. “Din 
e o Dragão Genial” estreia 
em 11 de junho no catálo-
go da Netflix.

“Din e o Dragão Genial” 
apresenta irreverente fábula 

Mariana Martins é demitida 
e expõe situações de ma-
chismo e constrangimento


