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GLOBO ANUNCIA 
QUE CHICO PINHEIRO 
VOLTARÁ AO ‘BOM DIA 
BRASIL’
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ChicoChico Pinhei-
ro vai voltar a apresentar 
o Bom Dia Brasil a partir 
desta segunda-feira, 5. O 
comunicador, de 68 anos, 
esteve afastado da banca-
da do jornal desde março 
do ano passado, devido à 
pandemia.

A notícia foi anuncia-
da pela âncora Ana Paula 
Araújo, na manhã desta 
sexta-feira, 2. A jornalista 
também se despediu de 

Giuliana Morrone, corres-
pondente em Brasília.

“A partir de segunda-
-feira, a Giuliana Morrone 
vai integrar a equipe do 
Jornal da Globo. Heraldo 
Pereira assume o notici-
ário de Brasília aqui, no 
Bom Dia Brasil, e Chico 
Pinheiro estará de volta ao 
estúdio”, informou a apre-
sentadora.

 Redação Jornal Giro

Globo anuncia que Chico Pinheiro 
voltará ao ‘Bom Dia Brasil’

Belo Horizonte recebe 
mostra de cinema afro

Entre os dias 1º e 23 de 
novembro Belo Horizonte 
recebe a Mostra CineAfro 
BH: O Quilombo Urbano 
de Fé, sendo parte do No-
vembro Negro, em alusão 
ao Dia da Consciência 
Negra, comemorado dia 
20. O assunto central da 
mostra é a importância do 
diálogo em relação as tra-
dições e valores culturais 
que existem nos quilom-

bos e na cultura afro bra-
sileira. Pensando nisso, a 
terceira edição da mostra 
vem dividida em quatro 
diferentes programações: 
Quilombola, Religiosida-
des, Panorama e Resistên-
cia.

A Mostra começa nes-
te � nal de semana, no Mu-
seu da Imagem e Som, no 
bairro Santa Tereza, com a 
programação Quilombo-

la. O primeiro longa a ser 
apresentado será Favela e 
Diáspora, da mineira Ga-
briela Matos. Através da 
sua câmera, a cineasta re-
gistrou um momento do-
loroso para os moradores 
do Morro do Papagaio:  a 
desapropriação.

Em única apresenta-
ção, no dia 2 de novembro, 
a programação Religiosi-
dades vai exibir os curtas A 

Mulher da casa do Arco-í-
ris, de Gilberto Alexandre; 
Kabadio, de Daniel Leite, e 
Humanis Causa, de Lucas 
de Jesus.

Já nos dias 9,14 e 23, a 
Mostra vai migrar respec-
tivamente para a Pedreira 
Prado Lopes, Centro de 
Referência da Juventude, 
na Associação Casa Madre 
Teresa de Calcutá.
 Por Fernanda Souza

ENTRETENIMENTO
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LEVANTAMENTO DO G1 MOSTRA QUE ZEMA CUMPRIU 2 DAS 
14 PROMESSAS DE CAMPANHA EM SEU GOVERNO

Os anúncios contidos, 
nesta edição, são de única 
e exclusiva responsabi-
lidade dos anunciantes, 
não tendo o Jornal Giro
qualquer responsabili-
dade sobre o conteúdo e 
veracidade de tais anún-
cios, inclusive pelo fato de 
que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, 
empresários e/ou presta-
dores de serviços com os 
quais  Jornal Giro não 
tem relacionamento de 
qualquer espécie, e sobre 
os quais o Jornal Giro não 
tem nenhuma condição 
de exercer � scalização e 
muito menos garantir a 
efetividade dos produtos 
ou serviços anunciados.
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EM FOCO

Os dados mostram que, até o momento, três promessas foram cumpridas em parte e 
nove ainda não saíram do papel. Levantamento é de dois anos e meio de governo.

Em dois anos e meio 
de mandato, o governador 
de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), cumpriu 
duas das 14 promessas de 
campanha analisadas pelo 
G1. Os compromissos são 
monitorados desde a pos-
se. Os dados mostram que, 

até o momento, três pro-
messas foram cumpridas 
em parte e nove ainda não 
saíram do papel. As mais 
atrasadas estão na área de 
saúde, segurança pública, 
educação e cultura. Veja 
aqui o levantamento.

O G1 elencou todas as 
promessas de campanha 
feitas pelo então candidato 
ao governo de Minas Ge-
rais e separou o que podia 
ser claramente cobrado e 
medido.

 Por Thais Pimentel,

nove ainda não saíram do papel. Levantamento é de dois anos e meio de governo.

Tiktok – O exibicionismo 
digital está na moda
Jovens de 16 a 25 anos que usam o aplicativo se super expõem e enfrentam riscos

O Tik Tok
O aplicativo sur-

giu em 2014, com o 
nome Musical.ly. Em 
2017 a empresa foi 

comprada pela 
conterrânea 

Byte Dance, 
e se tornou 
Tiktok. 
De acordo 
com a 
agência 

de consul-
toria Sensor 

Tower, cerca de 
um bilhão de 

vídeos são vistos a cada 
24h, o que aumentou 
receita anual da empresa 
crescesse em 521%. A 
mesma agência também 
publicou que 66% dos 
usuários gerais do TikTok 
têm menos de 30 anos. 
Entre os usuários ativos 
mensais, 60% têm entre 16 
e 24 anos.

Com o início da pan-
demia em março de 2020, 
as conexões interpessoais 
tiveram que seguir regras 
de isolamento social, por 
isso, o aplicativo se tornou 

o principal passatempo 
dos jovens. Pelo app, 
os usuários produzem 
vídeos curtos que seguem 
tendências que virali-
zam, como “dancinhas” 
e transições. A populari-
dade do TikTok é grande 
justamente por abrigar 
várias tribos e assuntos 
diferentes.

A Experiência do 
Usuário

Idaicy Nascimento de 
21 anos esclarece que seus 
motivos para seguir uma 
trend viral é “a música e o 

conteúdo. Se for cativante 
e grudar na cabeça, vou 
acabar querendo fazer”, 
a� rma. Além disso, 
acredita que o conteúdo 
in� uencia as atitudes de 
quem o consome. “É bo-
bagem acreditar que o que 
você consome na internet 
não te in� uencia de algu-
ma forma” , argumenta.

Davi Dutra de 20 anos 
relatou que hoje em dia 
usa um temporizador de 
até 40 minutos de uso no 
app.
 Cler Santos
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