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O ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) foi nomeado nesta terça-feira (1) para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada 
à presidência da República. Pazuello será secretário de Estudos Estratégicos no órgão, segundo edição extra do Diário Oficial da União.

DIÁRIO DO ESTADO
Eduardo Pazuello ganha cargo no governo 
Bolsonaro e vai atuar como “estrategista”

Deslocamentos pan-
dêmicos: a busca por 
vacinas e saúde atra-
vessa fronteiras  p7 p3

Servidores do Detran são investigados 
por crimes contra a administração 
 A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Combate à Cor-
rupção (Deccor), cumpriu 13 mandados judiciais de busca e apreensão contra 
servidores que atuam no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. 

p4

p8

Goiânia foi confirmada uma das sedes da Copa América no Brasil. Na 
tarde desta terça-feira (01º/6), o Governo Federal, juntamente com a 
Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), confirmaram a 
realização da competição no país.

Goiânia é anunciada como uma 
das sede da Copa América  p2
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A Prefeitura de Goiânia 
lançou, nesta terça-
-feira (1º/6), o Disque-

-Árvore, durante a abertura 
das atividades da Semana do 
Meio Ambiente na capital. O 
programa vai fornecer, gra-
tuitamente e em domicílio, 
mudas de árvores para serem 
plantadas em calçadas e resi-
dências de Goiânia com o ob-
jetivo de ampliar a cobertura 
vegetal da cidade.

Segundo o prefeito Rogé-
rio Cruz, 5 mil mudas serão 
distribuídas nesta primeira 
etapa. “Nós queremos cha-
mar a atenção para a impor-
tância da preservação, do cui-
dado com o meio ambiente, 
mas também da participação 
e da responsabilidade de 
cada um para construirmos 
uma Goiânia mais verde”, 
afirmou o prefeito.

Para solicitar a entrega 
de mudas, limitadas a duas 
unidades por CPF, basta que 
os moradores enviem uma 
mensagem de WhatsApp 
para o número 9 9330-7995. 
“Goiânia só tinha serviço de 
extirpação, de retirada de 
árvores. Agora, lançamos 
uma política pública para a 
arborização da cidade. Além 
de oferecer a muda em do-

micílio, a Agência Municipal 
do Meio Ambiente vai auxi-
liar na escolha adequada da 
espécie para cada espaço e 
no plantio correto da árvo-
re”, contou o presidente da 
Amma, Luan Alves.

De acordo com a Agência, a 
presença de árvores contribui 
para diminuir a formação de 
ilhas de calor e favorece a re-
gularidade das chuvas. “Uma 
área sombreada pode ofere-

cer sensação térmica até sete 
graus menor do que uma área 
ao sol. E não só pelo conforto 
térmico, mas pela melhoria 
do bem-estar, pelo embeleza-
mento da paisagem, pela me-
lhoria da qualidade do ar, as 
árvores são muito importan-
tes”, afirmou Luan Alves.

Semana do Meio Ambiente
A abertura da Semana 

do Meio Ambiente contou 

também com a soltura de 
passarinhos resgatados pela 
Gerência de Fauna da Amma 
e com a exposição “Aves dos 
Parques”, que exibiu fotogra-
fias de pássaros produzidas 
pelo jornalista Sinésio Dioli-
veira, a partir de visitas aos 
parques da capital. Também 
foram homenageadas per-
sonalidades goianienses 
que se destacaram por atu-
ação relevante na preserva-

ção de recursos naturais do 
município ou na promoção 
do desenvolvimento susten-
tável da cidade.

Para Keliane Correia, 
fundadora do grupo Guar-
diões do Meia Ponte e uma 
das homenageadas, o reco-
nhecimento e o apoio do 
município têm sido funda-
mentais para o sucesso de 
iniciativas que buscam pre-
servar o meio ambiente. 

Reprodução

Nas Unidades de Aten-
ção Primária do municí-
pio, a Política de Atenção 
à Mulher atinge todas 
as fases do ciclo de vida, 
independente da faixa 
etária e do grupo popula-
cional pertencente. Entre 
as ações desenvolvidas 
pelas unidades de saúde, 
destaca-se o cuidado às 
gestantes e puérperas, 
uma vez que a mortali-
dade materna está dire-
tamente relacionada à 
qualidade de vida e as-
sistência durante o pré-
-natal e parto.

“Um contexto favorá-
vel fortalece os vínculos 
familiares, condição bási-
ca para o desenvolvimen-
to saudável do ser huma-
no”, ressalta Alessandra 
Mizael de Oliveira, da USF 
Grajaú. Por isso, a equipe 
de saúde deve compre-
ender os múltiplos signifi-
cados da gestação para a 
mulher e a família. Sendo 
a assistência pré-natal, 
um momento privilegia-
do para discutir e escla-
recer questões únicas, 
de forma individualizada, 
independente de já ter 
outros filhos ou não.

A assistência ao pré-na-
tal na Atenção Primária do 
município disponibiliza à 
gestante: consultas regu-
lares, exames periódicos e 
encaminhamentos à Aten-
ção Secundária. As mater-
nidades em situações de 
emergência e ao final da 
gestação são de livre de-
manda para as gestantes, 
que são informadas acer-
ca da vinculação de parto.

A profissional recorda 
que, fora da pandemia, a 
unidade executa projetos 
presenciais de atendimen-
to às futuras mamães. 
“Temos o grupo de ges-
tante, com reuniões para 
fortalecer o vínculo mãe 
e filho, além de proporcio-
nar mais segurança nesta 
fase. Nos encontros, são 
discutidos temas como 
sexualidade, alimentação 
saudável, aleitamento 
materno, demonstração 
do banho do recém-nasci-
do e cuidados com o coto 
umbilical”, lembra. 

Semana do Meio Ambiente é iniciada 
com projeto ‘Disque-Árvore’ em Goiânia

Goiânia foi confirmada 
uma das sedes da Copa 
América no Brasil. Na tarde 
desta terça-feira (01º/6), 
o Governo Federal, jun-
tamente com a Confede-
ração Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol), con-
firmaram a realização da 
competição no país.

Além de Goiás, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal sediarão 
os jogos do torneio. Em 
Goiânia, os estádios Olím-
pico e Antônio Accioly 
devem receber jogos. Já 
a final está prevista para 
ocorrer no Rio de Janeiro.

No evento de assina-
tura do contrato de trans-
ferência de tecnologia da 
vacina para Covid-19 entre 
a AstraZeneca e o governo 

federal, Bolsonaro anun-
ciou que recebeu anuência 
de quatro estados para re-
ceber os jogos: Distrito Fe-
deral, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso do Sul e Goiás. Um 
quinto estado teria confir-
mado depois, e Bolsonaro 
não revelou qual.

Bolsonaro disse ter 

sido procurado pela CBF 
(Confederação Brasileira 
de Futebol) na segunda-
-feira (31) e, como o país 
está sediando outros cam-
peonatos “sem problema 
nenhum”, ouviu ministros 
e não se opôs a receber 
a competição. “Seguindo 
os mesmos protocolos, o 

Brasil sediará a Copa Amé-
rica”, disse Bolsonaro.

Prefeitura
Em nota, a Prefeitura 

de Goiânia afirmou que o 
prefeito Rogério Cruz foi 
consultado pelo governa-
dor Ronaldo Caiado sobre a 
possibilidade da capital se-

diar jogos, e lembrou que 
os estádios em Goiânia são 
geridos pelo Estado. Assim, 
Cruz é favorável à realiza-
ção das partidas, desde que 
estabelecidos protocolos 
sanitários seguros.

“O prefeito Rogério Cruz 
recebeu ligação do gover-
nador Ronaldo Caiado, 
nesta terça-feira (1/6), para 
consultá-lo sobre a realiza-
ção da Copa América em 
Goiás. O prefeito lembrou 
que os estádios da capital 
são geridos pelo Estado e 
que, estabelecidos proto-
colos sanitários seguros, é 
favorável à realização do 
torneio, assim como ocor-
reram partidas dos campe-
onatos nacionais da Série A 
e B, Copa Sul-Americana e 
Copa do Brasil em Goiânia.”

Goiânia é anunciada como uma das cidades-sede da Copa América



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 2 de Junho de 2021 3cotidiano

A Polícia Civil de Goiás, 
por meio da Delega-
cia Estadual de Com-

bate à Corrupção (Deccor), 
cumpriu na manhã desta ter-
ça-feira (01/05) 13 manda-
dos judiciais de busca e apre-
ensão contra servidores que 
atuam no Departamento Es-
tadual de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO). As diligências 
fazem parte da segunda fase 
da Operação Minnesota, que 
apura a existência de um es-
quema criminoso de falsifi-
cação de Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNH). 

Indícios apontam que o 
crime aconteça há pelo me-
nos 20 anos no órgão. Segun-
do a investigação, apenas en-
tre os anos de 2019 e 2020, 
mais de 250 CNHs teriam sido 
vendidas de forma fraudulen-
ta.  Os crimes foram desco-
bertos após abertura de sin-
dicâncias internas do próprio 
órgão, em novembro do ano 
passado e denunciados às 
Polícias Civil e Federal.  A sus-
peita é de que as fraudes te-
riam sido realizadas por uma 
organização criminosa, que 
envolvia ainda despachantes.

Três servidores públicos, 
suspeitos de envolvimento 

no esquema, foram afasta-
dos de suas funções. Outros 
dois servidores do Detran 
já haviam sido afastados 
durante a primeira fase da 
ação, em 2020. Na nova eta-
pa da operação, foi cumpri-
do também um mandado de 
prisão preventiva, o seques-
tro de bens móveis e imó-
veis dos investigados, além 
do sequestro de valores, no 
total de R$ 1.225.000,00. 
Foram apreendidos diversos 

documentos, uma arma de 
fogo e porções de drogas. 

Para o secretário de Es-
tado da Segurança Pública 
(SSP-GO), Rodney Miranda, 
o esquema criminoso traz 
grande prejuízo à população 
e coloca em risco a vida de 
inocentes, já que favorece 
motoristas que não estão 
aptos a dirigir.  “Se a gen-
te pensar a quantidade de 
pessoas que se beneficiaram 
desse esquema e que estão 

andando há décadas inabili-
tadas, colando as suas vidas 
e principalmente a vida de 
terceiros em risco, foi uma 
grande vitória hoje, da Polí-
cia Civil do Estado”, pontuou. 

O chefe da SSP-GO des-
tacou o empenho das forças 
policiais para reprimir a cor-
rupção em Goiás e lembrou 
que o combate a esta moda-
lidade delitiva é um dos prin-
cipais focos da atual gestão 
do Governo do Estado. “Nós 

estamos combatendo com 
todo vigor os crimes e aqui, 
especificamente, a corrup-
ção. Temos Superintendên-
cia, uma Delegacia Especia-
lizada, tem outras delegacias 
também da Polícia Civil en-
volvidas nesse processo e 
não importa o tempo, nós 
estamos indo atrás”, ressal-
tou Rodney Miranda. 

Segundo o Delegado-
-Geral da Polícia Civil, Ale-
xandre Lourenço, as diversas 

operações que vem sendo 
realizadas reforçam que a 
corrupção havia se instalado 
no Detran-GO, com crimes 
ocorrendo há anos no ór-
gão e que agora estão sendo 
devidamente combatidos. 
“Ainda há muito a ser feito. 
É um sistema de corrupção 
que a gente trata como en-
dêmico, ele está enraizado 
na cultura de alguns servido-
res que insistem, apesar das 
reiteradas operações que 
acontecem, em continuar 
delinquindo. Um processo 
que vem há anos consumin-
do recursos públicos e tiran-
do da população a utilidade 
que eles teriam”, afirmou. 

O diretor-geral da cor-
poração reforçou ainda que 
as ações da Polícia Civil irão 
continuar, para levar à justiça 
aqueles que praticam este cri-
me, tão danoso à população. 
“A resposta está sendo dada 
em cada uma das operações 
e o recado também. Nós va-
mos continuar. Os servidores 
e ex-servidores que insistirem 
nessa prática, serão trazidos a 
prestar contas à sociedade e 
para todos eles, nós temos 
lugar nas celas do Estado de 
Goiás”, enfatizou. 

Em entrevista coletiva 
durante inauguração da 
ampliação do Hemocentro 
Coordenador Estadual de 
Goiás Nion Albernaz, nesta 
terça-feira (1), em Goiânia, o 
governador Ronaldo Caiado 
afirmou não admitir no Esta-
do, abuso de autoridade.

A afirmativa é a respeito 
do afastamento do policial 

militar que prendeu o se-
cretário estadual do Partido 
dos Trabalhadores (PT), Ar-
quidones Bites, após este se 
recusar a retirar adesivo com 
frase “Fora Bolsonaro Geno-
cida” de seu veículo.

“As medidas foram to-
madas. O secretário de Se-
gurança Pública, como o co-
mandante da Polícia Militar, 

deixou muito claro que nós 
de Goiás não aceitamos, de 
maneira alguma, abuso de au-
toridade. Essa é a medida que 
foi tomada e assim será feito”, 
ponderou o governador.

Caiado ressaltou que “o 
Governo de Goiás tem hoje 
o orgulho de poder ter a me-
lhor segurança pública do 
País e ao mesmo tempo po-

der dizer que ninguém está 
autorizado a agir em cima da 
lei, muito menos com abuso 
de autoridade”.

A Lei 13.869/2019 define 
os “crimes de abuso de auto-
ridade, cometidos por agen-
te público, servidor ou não, 
que, no exercício de suas 
funções ou a pretexto de 
exercê-las, abuse do poder 

que lhe tenha sido atribuí-
do”. De acordo com o docu-
mento, as condutas “cons-
tituem crime de abuso de 
autoridade quando pratica-
das pelo agente com a fina-
lidade específica de prejudi-
car outrem ou beneficiar a 
si mesmo ou a terceiro, ou, 
ainda, por mero capricho ou 
satisfação pessoal”.

O policial militar apreen-
deu o secretário do PT com 
base no artigo 26 da Lei 
7.170, de Segurança Nacio-
nal, que prevê como crime 
“caluniar ou difamar o pre-
sidente da República”. Bites 
foi, no entanto, liberado após 
prestar depoimento à Polícia 
Federal, que entendeu não 
haver prática de crime.

Reprodução

“Em Goiás, nós não aceitamos abuso de autoridade”, diz Ronaldo Caiado 

Servidores do Detran-GO são investigados 
por crimes contra a administração pública
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O ex-ministro Eduar-
do Pazuello (Saúde) 
foi nomeado nesta 

terça-feira (1) para um car-
go na Secretaria de Assun-
tos Estratégicos, vinculada 
à presidência da República. 
Pazuello será secretário de 
Estudos Estratégicos no ór-
gão, segundo edição extra 
do Diário Oficial da União.

O ex-ministro é um dos 
principais alvos da CPI (Co-
missão Parlamentar de In-
quérito) da Covid, por ter 
comandado a pasta durante 
o agravamento da pandemia 
no país. Ele prestou depoi-
mento ao colegiado, quando 
blindou o presidente Bolso-
naro, e foi reconvocado.

Recentemente, ele parti-
cipou de um ato político no 
Rio de Janeiro ao lado de 
Bolsonaro. Como militar da 
ativa, a presença do gene-
ral na manifestação causou 
constrangimento no coman-
do da Força e Pazuello teve 
que apresentar explicações 
em um processo disciplinar. 
Pazuello assumiu o ministé-
rio da Saúde interinamente 
em maio de 2020, com a saí-
da do ex-ministro Nelson Tei-
ch. Efetivado em setembro 

do ano passado, ele perma-
neceu à frente da pasta até 
março de 2021.

Desde então, ele passou 
a ocupar um cargo no pró-
prio Exército. Ele esteve no 
comando do ministério du-
rante as negociações para a 
obtenção de vacinas, inclu-
sive quando o presidente 

Jair Bolsonaro ordenou que 
o ministério não comprasse 
a Coronavac e quando o go-
verno federal ignorou ofer-
tas feitas pela Pfizer.

Sua gestão também foi 
marcada por medidas que 
ampliaram a oferta e possibi-
lidade de uso da cloroquina 
na rede de saúde, que foram 

mantidas mesmo em meio a 
estudos que apontaram ine-
ficácia do medicamento para 
o tratamento da Covid.

A presença de Pazuello 
num ato político realizado 
por Bolsonaro no Rio em 
23 de maio abriu um novo 
foco de tensão entre o Pa-
lácio do Planalto e o Exér-

cito. O regulamento militar 
não permite manifestações 
políticas de integrantes das 
forças que ainda estejam na 
ativa e o gesto de Pazuello 
foi criticado pelo vice-pre-
sidente Hamilton Mourão 
(PRTB), que é general da 
reserva. Para Mourão, a 
eventual punição do gene-

ral é necessária para evitar 
anarquia no meio militar.

O ex-ministro apresentou 
defesa por escrito, mas o 
próprio presidente Bolsonaro 
pressiona para que o coman-
dante do Exército, Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, não 
puna Pazuello. Ao subir em 
um palanque com Bolsonaro, 
num ato essencialmente po-
lítico, Pazuello cometeu uma 
transgressão disciplinar, à luz 
das leis que regulam o exercí-
cio militar e da interpretação 
de generais que integram o 
Alto Comando do Exército.

Pazuello comandou o mi-
nistério da Saúde entre maio 
de 2020 e março deste ano, e 
sua gestão foi alvo de críticas. 
Quando o general assumiu a 
pasta, o Brasil acumulava 233 
mil casos e 15.633 mortes as-
sociadas à covid-19. Quando 
o substituto do general na 
pasta foi anunciado, o núme-
ro de casos passava de 11,5 
milhões, e o de mortes se 
aproximava de 280 mil, com 
o país ocupando o segundo 
lugar entre as nações com 
mais óbitos na pandemia. 
Pazuello também deixou o 
cargo sem garantir vacinas 
suficientes para a população.

Divulgação

Investigado, Eduardo Pazuello ganha cargo 
de “estrategista” no governo Bolsonaro

O PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro cresceu 
1,2% no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação 
com os últimos três meses 
de 2020, informou o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) nesta 
terça-feira (1º). Esse é o ter-
ceiro resultado positivo do 
indicador, depois dos recuos 
registrados no ano passado, 
de queda de 2,2% no pri-
meiro trimestre e tombo de 

9,2% no segundo trimestre.
Com o resultado, o PIB 

voltou ao patamar do quarto 
trimestre de 2019, período 
pré-pandemia, mas ainda 
está 3,1% abaixo do ponto 
mais alto da atividade eco-
nômica do país, alcançado 
no primeiro trimestre de 
2014, disse o IBGE.

“Mesmo com a segunda 
onda da pandemia de Covid-19, 
o PIB cresceu no primeiro tri-
mestre, já que, diferente do 

ano passado, não houve tantas 
restrições que impediram o 
funcionamento das atividades 
econômicas no país”

Pecuária, indústria e serviços
A expansão da economia 

brasileira veio dos resultados 
positivos na agropecuária 
(5,7%), na indústria (0,7%) e 
nos serviços (0,4%), diz o IBGE.

Na agropecuária, o insti-
tuto diz que a alta foi puxada 
pela melhora na produtivida-

de e no desempenho de al-
guns produtos, sobretudo, a 
soja, que tem maior peso na 
lavoura brasileira e previsão 
de safra recorde este ano.

Já na atividade industrial, 
o avanço veio das indústrias 
extrativas (3,2%). Também 
apresentou crescimento a 
construção (2,1%). O único 
resultado negativo foi das 
indústrias de transformação, 
com queda de 0,5%. “Todos 
subsetores da indústria cres-

ceram, menos a indústria de 
transformação, que tem o 
maior peso, impactada pela 
indústria alimentícia, que 
afetou o consumo das famí-
lias”, conta Rebeca.

Nos serviços, que contri-
buem com 73% do PIB, os re-
sultados positivos foram em 
transporte, armazenagem e 
correio (3,6%), intermediação 
financeira e seguros (1,7%), 
informação e comunicação 
(1,4%), comércio (1,2%) e ati-

vidades imobiliárias (1%). 
“A única variação nega-

tiva foi a da administração, 
saúde e educação pública 
(-0,6%). Não está havendo 
muitos concursos para o pre-
enchimento de vagas e está 
ocorrendo aposentadoria de 
trabalhadores, reduzindo a 
ocupação do setor. Isso afe-
ta a contribuição da ativida-
de para o valor adicionado”, 
explicou a coordenadora de 
Contas Nacionais.

PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre e volta ao patamar pré-pandemia



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
va pago R$ 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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 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 
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

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 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 – 
-------------------------------
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
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Cruzar fronteiras foi o 
que historicamente 
moldou o mundo tal 

como o conhecemos hoje: 
gigante, mas ao mesmo 
tempo pequeno; globaliza-
do, mas desigual; diverso e, 
vale lembrar, cada vez mais 
compartilhado. Viaja-se em 
busca de algo, alguém ou 
de uma condição melhor 
para si. Na pandemia de 
Covid-19, grande catalisador 
de mudanças deste século, o 
movimento se repete.

Quando se descobriu a 
primeira linhagem do novo 
coronavírus e as fronteiras se 
fecharam uma a uma, quase 
como num dominó, muitos 
quiseram viajar de volta para 
casa ou se isolar de tudo, em 
busca de refúgio. Aviões mili-
tares foram resgatar pessoas 
na cidade chinesa de Wuhan, 
o primeiro epicentro do vírus; 
viajantes desaceleraram dras-
ticamente suas andanças e o 
lockdown definiu a tempora-
da seguinte, marcada por res-
trições de mobilidade mundo 
afora após a declaração de 
pandemia pela OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde), em 
11 de março de 2020.

Mas a humanidade se 
mobilizou, e cientistas de-
senvolveram, em tempo 

recorde, vacinas contra a 
Covid-19. Campanhas de 
imunização se iniciaram no 
mundo todo –  até 28 de 
maio de 2021, mais de 1,7 
bilhão de doses de vacinas 
foram aplicadas, segundo 
dados do Our World in Data, 
projeto da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido. E os 
fluxos agora são em busca 
desse elixir de normalidade. 

Dentro dessa ideia, estão os 
deslocamentos pandêmicos, 
tema desta reportagem es-
pecial da CNN.

Eles vão além de um sim-
ples “turismo da vacina”. 
Sim, há aqueles que viajam, 
exclusivamente com esse 
propósito, a países com es-
tágio avançado de imuniza-
ção, praticando o turismo já 
clássico. Mas há quem tenha 

ficado preso em algum lugar 
antes de as vacinas existirem. 
Há quem more num país com 
doses abundantes e tenha 
que se vacinar no vizinho. 
Tem gente fazendo bate-e-
-volta na pátria mãe porque o 
lar atual se recusa a apertar o 
passo da vacinação.

Um uruguaio radicado 
no Brasil se largou em 2,4 
mil quilômetros de estra-

da para se vacinar no Chuy. 
Uma americana instalada no 
Japão voou quase 10 mil km 
para se imunizar em Los An-
geles. Uma brasileira calhou 
de estar em Vancouver, no 
Canadá, quando as frontei-
ras se fecharam, lá ficou e lá 
tomou a primeira dose. Um 
alemão embarcou no pri-
meiro tour de uma agência 
norueguesa rumo à Rússia 

para receber a Sputnik V
Alguns dos viajantes não 

quiseram se identificar. Eles 
dizem temer críticas por 
viajarem em plena pande-
mia (o fenômeno conhecido 
como “travel shaming”), por 
terem usado uma posição 
econômica privilegiada para 
buscar as injeções ou im-
plicações por recorrerem a 
“atalhos” extraoficiais para 
fazerem a viagem.

Se os roteiros dos via-
jantes variam, as condições 
para as travessias são ainda 
mais diversas: num mundo 
de fronteiras atravancadas, 
há de se considerar as dife-
rentes exigências de entrada 
em cada país, entre passa-
portes, status imigratório, 
quarentena talvez obrigató-
ria, dias de intervalo entre 
as doses da vacina, além da 
distância e dos preços de 
passagens, sujeitos às turbu-
lências do câmbio. Em duas 
palavras, tempo e dinheiro.

Aqui, discutimos com es-
pecialistas o que esses des-
locamentos dizem da huma-
nidade hoje. Como refletem 
histórias passadas, como 
migrações por conta da gripe 
espanhola. E o que desenham 
para o futuro das relações in-
ternacionais e interpessoais.

Reprodução

Deslocamentos pandêmicos: a busca 
por vacinas e saúde atravessa fronteiras
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 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 
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

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 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 – 
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 2 de Junho de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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A dominação mundial 
do BTS continua! Os ar-
tistas coreanos atingiram 
hoje (01/06) o topo da Bill-
board Hot 100, a principal 
parada de singles dos EUA, 
com “Butter”.

Como destacou a Billbo-
ard, se trata da quarta mú-
sica do septeto a subir até 
o #1 da parada -- todas nos 
últimos nove meses. Além 
de “Butter”, também atin-
giram a marca os singles 
“Dynamite”, “Savage Love” 
e “Life Goes On”.

A conquista de “Butter” 
também leva o BTS a dois 
recordes: primeiro, eles 
são os artistas que mais 

rápido chegaram a 4 hits 
no #1 da Billboard desde 
Justin Timberlake, há 15 
anos atrás. Enquanto isso, 
considerando apenas os 
grupos, eles bateram o 
recorde que pertencia ao 
Jackson 5 desde 1970.

Além do BTS, a lista da 
Billboard desta semana 
destaca três canções de 
Olivia Rodrigo, que lançou 
o seu álbum “Sour” em 
21 de maio. “Good 4 U”, 
“Deja Vu” e “Traitor” en-
traram no top 10.

Os sete rapazes do BTS 
até postaram foto no Twit-
ter para comemorar o #1. 
Presentão pro ARMY!

Após David F. Sandberg, 
diretor de Shazam!, 
comemorar no Insta-

gram o início das gravações 
da sequência Fury of the 
Gods, foi a vez do astro Za-
chary Levi, que voltará a ves-
tir o uniforme do herói infan-
tiloide, também soltar fogos.

Com a foto de um Nike 
Air Force feita com as cores 
do personagem, Levi escre-
veu: “Shazam: Fury of the 
Gods está oficialmente em 
andamento! Muito grato a 
@wbpictures @newlineci-
nema, @dccomics por ver 
o jovem de 16 anos dentro 
de mim e acreditar que ele 
poderia ser o seu ‘Grande 
Queijo Vermelho’”. 

Originalmente Shazam! 
Fury of the Gods estava pro-
gramado para sair no dia pri-
meiro de abril de 2022, com 
um intervalo de exatos dois 
anos desde o lançamento 
do primeiro filme. Mas, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, todas as grava-
ções foram adiadas, assim 
como a data de estreia, que 

tem agora previsão para 2 
de junho de 2023. Vamos 
ver se até lá o público vai 
conseguir ter uma prévia 
do novo uniforme do super-
-herói, uma das promessas 
do diretor para a sequência.

Escrito por Henry Gay-

den, Shazam! Fury of the 
Gods também terá a volta de 
todo o elenco original, como 
Asher Angel, Jack Dylan Gra-
zer, Faithe Herman, Grace 
Fulton, Ian Chen, Jovan Ar-
mand e Adam Brody, com a 
exceção de Mark Strong. 

A franquia também dará 
as boas-vindas a Rachel Ze-
gler, do remake de Amor, Su-
blime Amor, e Lucy Liu, de As 
Panteras e Kill Bill, que viverá 
a antagonista Kalypso, irmã 
de Hespera - a personagem 
vivida por Helen Mirren.

Produção de Shazam! Fury 
of the Gods confirma sequência

BTS quebra recordes de 
Justin Timberlake e Jackson 5 


