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animação mais
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Liga da Justiça!
HENRY CAVILL COMENTA A RESPEITO DO

CORTE DE ZACK SNYDER EM LIGA DA
JUSTIÇA!

Demorou mas finalmente chegou, a
versão oficial de Zack Snyder vai ser
lançada, pela HBO MAX, todos os fãs
da DC Comics estão entusiasmados ou
preocupados com o novo resultado,
afinal de contas, a obra que foi aos
cinemas foi duramente criticada. Com
isso alguns atores estão comentando a
respeito, e o ator Henry Cavill,
responsável por interpretar o
Superman, comentou em uma
entrevista para Variety a respeito.
"Oh, o corte de Snyder, o famoso
slash-infame-slash-todo-o-tipo-de-
coisas-Snyder Cut. Eu realmente não
posso te dizer nada além do fato de
que tudo o que sei é que a HBO Max
será lançado, eu acredito, e será a
visão final de Zack para o filme, e eu
não sei nada além disso …

Com ‘Liga da Justiça’, quando veio,
houve uma mistura de visões e O
filme não foi bem recebido. E, nos
anos seguintes, houve um grande
esforço para ver o lendário Snyder
Cut. E agora chegou a hora, e acho
que será muito agradável assistir
Zack finalmente lançar sua versão."

Estou muito feliz que Zack tenha
realizado sua visão. Acho
importante que um cineasta e um
contador de histórias tenham a
visão pretendida divulgada e
mostrada ao mundo, mas estou
ansioso para ver ela mesma.
Uma coisa que podemos ter
certeza, o filme terá uma pegada
totalmente diferente, mas contendo 

a energia bacana entre os
personagens, mas tudo indica que
outros irão aparecer.
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O último episódio de Power

Rangers Beast Morphers

transmitido no Reino Unido

trouxe uma grande surpresa

para os fãs da franquia: um dos

vilões clássicos está de volta!

Ele é Goldar, o braço direito de

Rita Repulsa!

Goldar surge com uma nova

forma bem diferente da

clássica que, na realidade, é a

mesma de Grifforzer, vilão de

Zyuranger, série que deu

origem à primeira temporada

de Power Rangers.

No próximo episódio os

Rangers Dinossauros – Mighty

Morphin, Dino Thunder e Dino

Charge – unirão forças para

enfrentar essa nova investida

dos vilões.

POWER  RANGERS

BEAST  MORPHERS !
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Log Horizon é baseado em uma série

de light novels com um histórico de

publicação conturbada. O título, de

autoria de Mamare Touno, teve início no

Japão em 2010, ganhando seu primeiro

volume físico em 2011. A 11ª edição,

lançada em 2018, foi a última impressa,

sendo que dois anos antes o autor foi

condenado a 10 meses de prisão por

sonegação de impostos. Touno teve a

pena suspensa após “devolver” cerca

de 30 milhões de ienes, e mais 2
volumes foram publicados somente

online.

A adaptação animada continua aos

cuidados do Studio DEEN, que assumiu

a série a partir da 2ª temporada, em

2014 (a 1ª fase, de 2013, foi produzida

no estúdio Satelight). Outros nomes

que retornam são o diretor Shinji

Ishihara, Toshizo Nemoto na supervisão

do roteiro e Yasuharu Takanashi na

composição musical, além do elenco de

vozes original. Serão ao todo 12
episódios nessa fase.

L O G  H O R I Z O N
ESTREIA DA 3ª TEMPORADA É ADIADA PARA 2021!

Nova fase do animê estava prevista

para outubro deste ano.Os anos de

espera para a estreia dos novos

episódios de Log Horizon ganharam

agora, inevitavelmente, mais alguns

meses na conta. Prevista para outubro

deste ano, a 3ª temporada do animê,

intitulada como Log Horizon: Entaku

Houkai, foi adiada para janeiro de

2021 devido à pandemia do novo

coronavírus.A informação foi divulgada

pela conta da rede NHK, que também

revelou uma nova imagem promocional

Por aqui, a NewPOP Editora lançou o 1º
volume da light novel em português no

ano de 2016, chegando ao 4º volume

em setembro de 2018. Desde então,

nenhuma edição nova foi lançada, mas a

empresa já se comunicou que deve

lançar o 5º volume ainda em 2020 (a

previsão era de que fosse publicado

antes da 1ª previsão de estreia da 3ª
temporada do animê, ou seja, antes de

outubro). A partir desse retorno, o

esperado é que novos livros cheguem

ao nosso mercado a cada 4 meses.Já o

animê tem todos os 50 episódios

disponíveis oficialmente pela

plataforma de streaming da Crunchyroll,

com legendas em português.
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THANOS ESTREIA
NA DC

Em Liga da Justiça: Odisseia #19, quando ameaçado por Jessica

Cruz, a Lanterna Verde, o Senhor do Tempo simplesmente

estala os dedos para enviá-la para longe.Pode parecer uma

referência a Thanos, mas existe uma reviravolta. Enquanto o

estalo do Titã Louco era arbitrário, o Senhor do Tempo possui

alvos específicos.Puramente egocêntrico, este vilão escolhe a

dedo os inimigos que quer abater, o que já o torna mais

ameaçador que o próprio Thanos.Liga da Justiça: Odisseia #19

está disponível nos Estados Unidos. O roteiro da história em

quadrinhos foi desenvolvido por Dan Abnett.

Há quem diga que Thanos, da Marvel,

não passa de uma cópia de Darkseid,

grande vilão da DC.O debate sobre

quem é mais icônico é antigo. E

parece que a DC resolveu brincar com

o Titã Louco – mas através de um novo

personagem, sem conexão direta com

Darkseid.Este personagem é Epoch,

também conhecido como o Senhor

do Tempo, que estreou nas páginas

de Liga da Justiça: Odisseia.Ameaça

perigosaSeu objetivo é parecido com o

de Thanos em Vingadores: Guerra

Infinita.Ele quer reescrever a realidade,

e realmente acredita que está fazendo

a coisa certa para o universo.

No entanto, o Senhor do Tempo

provou que pode ser muito mais

assustador do que o Thanos.

DC  COMICS
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Os quadrinhos da Justiça Jovem entregaram uma

das melhores surpresas da memória recente

quando revelaram que a versão da DC do Homem-

Aranha estava se juntando à equipe. Mas a prévia

oficial sugere que a piada pode ter ficado um pouco

mais perto do Homem-Aranha do que

a Marvel permitiria.

Tendo já confirmado que os novos membros da

Justiça Jovem estavam a caminho, Justiça Jovem

#12 ainda conseguiu fazer uma adição surpresa.

Com Brian Michael Bendis no comando, os acenos

anteriores ao Universo Marvel foram um deleite.

Mas parece que trazer um herói parecido com o Homem-

Aranha para a Justiça Jovem pode não ter sido tão

tranquilo quanto parecia à primeira vista.A diversão

começou quando Miguel Montez e Summer Pickens

viraram os novos jovens heróis da DC. Eles podem não

possuir a mesma genética alienígena, ou superpoderes

dos outros heróis da Justiça Jovem, mas eles têm um

mostrador mágico (na forma de um telefone).

E quando esse telefone é discado para chamar um

herói, eles são transformados em um, com um poder

completamente aleatório e uma identidade de super-

herói. Ou no caso da edição anterior, eles são

transformados na versão da DC do Homem-

Aranha.Em um traje azul com detalhes vermelhos, a

referência era inconfundível (e tão óbvia quanto a

imitação da Liga da Justiça da Marvel, o Esquadrão

Supremo). Mas agora as coisas mudaram.O “Homem-

Aranha da DC” ganhou um traje com uma nova cor,

possivelmente para evitar problemas com a Marvel,

Mudança de design

Em vez do mesmo traje azul e vermelho, a roupa

mudou de cor para amarelo e azul. Com isso, as

comparações com o Homem Aranha da Marvel devem

diminuir.

Justiça Jovem #14 já está disponível nos Estados

Unidos.

DC muda
visual do seu
Homem-
Aranha para
não irritar
Marvel; veja!
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DIGIMON
ADVENTURE

O anime Digimon

Adventure finalmente retornou

de seu hiato, trazendo

episódios fresquinhos. A nova

animação já mostrou ter

algumas diferenças

substanciais em relação ao

anime clássico

de Digimon. Agora, uma nova

surpresa agraciou os fãs na

forma de um Digimon inédito.

No quarto episódio de Digimon

Adventure, vemos em forma

animada um Stegomon pela

primeira vez.

O contexto da aparição é o

seguinte: Tai e Agumon se juntam

com Sora e Biyomon para explorar o novo mundo

digital. Então, Tai é surpreendido ao ver

diversos Digimon novos, incluindo um grupo

de Stegomon e um Brachimon solitário,

que Agumon descreve como sendo “forte”. 

Embora Brachimon já tenha aparecido de leve na

temporada Xros Wars, a aparição de

um Stegomon é inédita no anime. Confira:

D I G I M O N  I NÉD I T O  É  I N T R O D U Z I D O  N O

A N I M E !



Dark Nights: Death Metal rendeu

várias surpresas e bizarrices aos fãs

da DC...

Dark Nights: Death Metal é um dos eventos dos

quadrinhos da DC Comics mais inusitados e

originais da editora, tanto que a série chegou a

surpreender os leitores com esse multiverso

sombrio. A novidade da vez é

um Batman Tiranossauro Rex. A informação é do

Legião dos Heróis.

A nova edição do evento será chamada Dark

Nights: Death Metal: Legends of the Dark

Knights e além do T-Rex Batman, trará outras

versões do personagem do mal. A DC

Nation também divulgou uma capa variante do

novo capítulo, com o dinossauro junto do Batman

que Ri e do Rei Robin.

Em Dark Nights: Death Metal: Legends of the Dark

Knights, todas as versões vilanescas do Batman - e

o Rei Robin - são controladas pelo bizarro Batman

que Ri. A edição chegará às bancas dos Estados

Unidos no dia 4 de agosto de 2020.

Dark Nights: Death
Metal
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GUARDIÕES DA GALÁXIA
DIRETOR COMENTA QUE TERCEIRO FILME PODE SER O

ÚLTIMO!

Sem dúvidas, Guardiões da Galáxia é a obra
mais humorada do universo cinematográfico da
Marvel, além de abordar uma história
interessante contém uma trilha sonora. O
diretor James Gunn, respondeu uma pergunta
de um fã a respeito do futuro do filme.

"Provavelmente é o meu último, E
provavelmente o último com a equipe atual.
Mas você nunca sabe! Então você está nos
dizendo que há uma chance? Eu nunca disse
que não faria um Vol 2.Como eu planejava fazer
uma trilogia desde o início, se a primeira
funcionasse. Não tenho planos de fazer uma
quarta."
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X-Men: X of Swords!
NOVA IMAGEM TRAZ APOCALIPSE E

SEUS 4  CAVALEIROS NO CROSSOVER

Em fevereiro, a Marvel
anunciou o primeiro grande
crossover dos quadrinhos dos
X-Men após o Alvorecer do X,
uma série com 15 edições, que
foi comparado pela editora
com grandes outros eventos
como: Massacre de Mutantes,
Era do Apocalipse e Complexo
de Messias. Como qualquer
grande evento dos quadrinhos,
se espera grandes reviravoltas
dessa nova saga e a nova
imagem liberada pela Marvel
trás Apocalipse e seus 4
cavaleiros.

O teaser de “X of Swords:
Creation #1” (Dez de Espadas:
Criação) revela a equipe criativa
de Jonathan Hickman, Tini
Howard e Pepe Larraz, com o
slogan “Raise Your Swords”
(Ergam suas espadas). A arte de
Larraz mostra Apocalipse na
frente ao centro, liderando uma
equipe de X-Men composta por
Cable, “Prestige”
(Prestigio/Rachel Summers), M
e Fera. Eles estão juntos da
pessoa intitulada como Alto
Invocador (High Summoner) de
Arrako, que foi a ilha que se

fundiu com Krakoa em X-Men
#2. Os seis heróis se preparam
para enfrentar uma legião de
garras negras e escuras que os
tenta alcançar por baixo.
A sinopse de X of Swords
aponta os X-Men enfrentando
forças desconhecidas e
místicas que impactarão
completamente todo o futuro
da mutandade:
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“Ameaçados por forças

poderosas do desconhecido,

dez mutantes se erguerão para

defender sua casa, armando-se

com lâminas lendárias, novas e

familiares, os mutantes

finalmente encontrarão seu

destino místico. Impactando

toda a franquia dos X-Men e

preparando o cenário para o

futuro dos mutantes,  X OF

SWORDS será um épico

moderno dos X-Men que tanto

os fãs antigos quanto os novos

X-Men não podem perder.”

X-Men: X of Swords Creation

#1 originalmente estava

previsto para estrear em Julho,

mas devido aos problemas

com a Pandemia da Covid-19 e

a Quarentena, a nova saga

estreará nas bancas

americanas em Setembro

deste ano.
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O S  E T E R N O S

Sinopse de ‘Os Eternos’ traz surpreendente ligação com ‘Vingadores: Ultimato!

De acordo com o Comic Book,

a Marvel Studios divulgou a sinopse

oficial de ‘Os Eternos‘, que indica

uma misteriosa conexão com os

eventos de ‘Vingadores: Ultimato‘.

Confira:

“‘Os Eternos’ apresenta uma nova e

empolgante equipe de super-heróis

no MCU, antigos alienígenas que

vivem em segredo na Terra há

milhares de anos. Após os eventos

de ‘Vingadores: Ultimato‘, uma

tragédia inesperada os força a sair

das sombras para se reunir contra

os inimigos mais antigo da

humanidade, Os Deviantes.”

Como Kevin Feige já havia

confirmado, a narrativa da

adaptação irá se estender ao

longo de 7.000 anos, explicando

a origem dos novos personagens

até seus papéis como

protetores do universo nos dias

atuais.

Nos quadrinhos publicados em

1976, ‘Os Eternos‘ são uma raça

de humanos superiores

criados pelos Celestiais durante sua

visita ao planeta Terra. No entanto,

a criação dos Celestiais também

deu origem aos Deviantes,

demônios que se opõem aos

Eternos na tentativa de tomar seu

lugar como os herdeiros dos

Celestiais.Dirigido por Chloé

Zhao, ‘Os Eternos‘ chega aos

cinemas em 2021.
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A Marvel celebrará o 20º aniversário
da série animada X-Men: Evolution
em 2020. A Marvel Comics marcará a
ocasião lançando uma nova coleção da
série de quadrinhos X-Men: Evolution
que foi esgotada há muito tempo.
A série teve nove edições escritas por
Devin Grayson e apresentando arte da
Udon Studios. A Marvel cancelou a
série devido a baixas vendas, mas
coletou a tiragem em dois livros de
bolso que estão esgotados. A série
inteira está disponível nas lojas
digitais desde 2018, mas essa será a
primeira vez que a série estará
disponível em um único volume para
os fãs colocarem de volta em suas
estantes.
Segundo o site ComicBook o novo
volume será lançado em dezembro.
Aqui está a descrição resumida do
próximo lançamento, que afirma
erroneamente que 2020 é o 10º
aniversário do desenho, onde na
verdade seria o vigésimo:

“Comemore o décimo aniversário
do desenho animado de sucesso
com esta coleção completa da série
de histórias em quadrinhos da
Marvel Comics! Primeiro, veja como
tudo começou! Como dois melhores
amigos se tornam arqui-inimigos?
Como uma deusa da África encontra
seu lugar no mundo? “Como um
homem sem passado decide o
futuro da humanidade? As vidas do
professor X, Magneto, Tempestade
e Wolverine colidem enquanto o
mundo está à beira da guerra
genética! Então, vá além da série
animada com cinco novas aventuras
com Mística, Vampira, Fera e muito
mais! “

O quadrinho de X-Men: Evolution
contou histórias paralelas à série
animada. Ele introduziu a versão
dos Morlocks do Evolution antes de
sua estréia na televisão, embora os
Morlocks que apareceram no 

apareceram no programa fossem
inteiramente diferentes dos dos
quadrinhos.X-Men: Evolution
estreou em 2000, trazendo os
mutantes da Marvel de volta à
televisão pela primeira vez desde o
final de X-Men: A Série Animada.
Isso levou os X-Men a uma nova e
ousada direção, retratando o elenco
principal como adolescentes que
frequentavam uma escola regular,
além de treinar com o professor X
no Instituto Xavier. A série animada
também é famosa por apresentar a
X-23, a clone de Wolverine, em um
episódio de sua terceira temporada.
A X-23 apareceu virou cânon da
Marvel Comics e, desde então, se
juntou aos X-Men, encabeçou várias
séries solo e assumiu o manto de
Wolverine de Logan.

X-Men
MARVEL LANÇARÁ HQ DE X-MEN:  EVOLUTION

EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DO
DESENHO!
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D E U S  S I M B I O N T E  I R Á  E N F R E N T A R
V E N O M ,  V I N G A D O R E S  E  X - M E N  E M

N O V O  E V E N T O  D O S  Q U A D R I N H O S  D A
M A R V E L !

A Marvel anunciou que está
desenvolvendo seu próximo grande
evento nos quadrinhos, intitulado “King in
Black“. Com roteiro de Donny Cates e
artes de Ryan Stegman, trata-se de uma
continuação dos eventos da série
“Absolute Carnage“.Confira a descrição
oficial:

“Tudo aquilo que foi visto na fase de
‘VENOM’ liderada por Cates e Stegman
nos trouxeram até essa monumental
história. Agora, os leitores finalmente
vão acompanhar o épico confronto final
entre Eddie Brock e um dos vilões mais
aterrorizantes da Marvel.”

O vilão citado é ninguém menos do que
Knull, também conhecido como Deus
Simbionte.Além de Venom, os Vingadores
e X-Men vão enfrentar Knull ao longo do
evento.

King in Black #1 chegará às lojas norte-
americanas em dezembro deste ano, mas
vale lembrar que a editora terá outros dois
grandes eventos antes disso: Empyre e X of
Swords.
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     Abaixo podemos ver o que o editor chefe
da Marvel Comics, C.B Cebulski, disse:

” Não existe nada mais emocionante do que uma
história que vai te fazer ficar na ponta da
cadeira, e Alien e Predador já entregaram isso
mais de uma vez… Lembro-me claramente de
onde estava quando vi pela primeira vez cada
uma dessas obras-primas modernas e me deleitei
com isso… “
Mais nos próximos meses

E inda acabou por prometer muito mais:“Mal
podemos esperar para compartilhar mais nos
próximos meses!”

Enfim, quem aí gostou da notícia de Alien e
Predator no Marvel Comics? Será que veremos
uma nova saga espetacular vindo por aí?
Certamente poderemos esperar muito desses
dois, conforme Cebulski disse, eles já mostraram
o potencial deles mais de uma vez.

Alien e Predator!
M A R V E L  C O M I C S  A D Q U I R E  D I R E I T O S  D A S  F R A N Q U I A S  A L I E N  E  P R E D A T O R !

    Marvel Comics certamente não precisa de
reforços, mas ainda assim, não tem como não se
animar com Alien e Predator chegando a
empresa.Os reforços chegam para se juntar com
um time, e que time!Dentre outros personagens, a
Marvel Comics tem em seu arsenal Homem-
Aranha, Homem-Formiga, Capitão América, Capitã
Marvel, Demolidor, Deadpool, Homem de Ferro,
Motoqueiro Fantasma, Feiticeira Escarlate, Viúva
Negra, Pantera Negra, Gavião Arqueiro, Doutor
Estranho, Wolverine, Hulk, Thor, Quarteto
Fantástico, Guardiões da Galáxia, Agents of
S.H.I.E.L.D, Jovens Vingadores, Thanos, Duende
Verde, Caveira Vermelha, Doutor Destino, Rei do
Crime, Magneto e Loki.

Agora chegou a vez de Alien e Predator na Marvel
Comics, que anteriormente eram da Dark Horse
Comics. De acordo com as informações,
poderemos ver os dois personagens a partir
de 2021. Entretanto, ainda não sabemos qual será
o futuro dos dois, segundo alguns rumores, pode
ser que eles apareçam até em produções junto
aos Vingadores. Agora como esses dois alienígenas
chegariam a esse ponto é um mistério.
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‘Homem-Aranha no Aranhaverso ‘

apresentou uma perspectiva

visual bem diferente da maioria

das animações ,  não foi à toa que

o longa ganhou o Oscar de

Melhor Animação 2019 .E parece

que a sequência dará um salto

ainda maior .Em seu perfil do

Twitter ,  o produtor Christopher

Miller revelou que a equipe de

efeitos visuais está preparando

técnicas de animação bem mais

inovadoras para o próximo

filme .Confira : ‘Homem-Aranha no

Aranhaverso ‘  apresentou uma

perspectiva visual bem diferente

da maioria das animações ,  não

foi à toa que o longa ganhou

o Oscar de Melhor Animação

2019 .E parece que a sequência

dará um salto ainda maior .Em

seu perfil do Twitter ,  o

produtor Christopher

Miller revelou que a equipe de

efeitos visuais está preparando

técnicas de animação bem mais

inovadoras para o próximo

filme .Confira :

“Estou muito surpreso com o

desenvolvimento das técnicas

artísticas inovadoras que estão

sendo feitas para ‘Homem-

Aranha no Aranhaverso 2 ’ .  Isso

fará com que o primeiro filme

pareça estranho . ”

Vale lembrar que a produção da

aguardada sequência já

começou .O anúncio foi feito

pelo artista e designer da Sony

Pictures ,  Nick Kondo ,  por meio

de sua conta oficial

do Twitter .Na ocasião ,  ele ainda

divulgou um rápido e colorido

teaser ,  que reitera a estreia do

longa em animação para o ano

de 2022 .

‘Homem-Aranha no

Aranhaverso 2 ‘  estava

originalmente programado para

chegar às telonas no dia 08 abril

de 2022 ,  mas agora será lançado

em 07 de outubro do mesmo

ano .A decisão foi anunciada por

conta da pandemia do

Coronavírus ,  já que a agenda

prevista para o processo de 

‘dublagem será afetada para

evitar a propagação da

doença .Lançado em 2019 ,

‘Homem-Aranha no

Aranhaverso ’  tornou-se um

sucesso de crítica e público ,

arrecadando US$ 375

milhões pelo mundo ,  a partir de

um orçamento de US$ 90

milhões .

"Homem-
Aranha no

Aranhaverso
2"

Animação terá técnicas de animação

mais inovadoras que o original !
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aordemdedragus

A Nova Ordem Chegou!!!
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