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Pela 1ª vez, Vinícius 
Jr. deve superar 
Neymar em prêmios 
de melhor do 
mundo... 
Um dos destaques do Real Madrid, o brasileiro ano-
ta o gol único da fi nal contra o Liverpool e garante 
subida do país para o segundo lugar, ao lado da 
Alemanha, com 34 gols na temporada;Pág 2.
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Neymar em prêmios 
de melhor do 
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mundo... 
Um dos destaques do Real Madrid, o brasileiro ano-
ta o gol único da fi nal contra o Liverpool e garante 
subida do país para o segundo lugar, ao lado da 
Alemanha, com 34 gols na temporada;

SHOW DE GUSTTAVO 
LIMA COM CACHÊ 
DE R$ 1,2 MILHÃO 
É CANCELADO POR 
PREFEITURA DE 
CIDADE MINEIRA 
COM 17 MIL 
HABITANTES

O show de Gusttavo Lima e Bruno e 
Marrone foi cancelado pela Prefeitura de 
Conceição do Mato Dentro. Os sertanejos 
se apresentariam, no próximo mês, na 
30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom 
Jesus de Matosinhos e receberiam R$ 1,2 
milhão e R$ 520 mil, respectivamente. O 
anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, 
José Fernando Aparecido Oliveira (MDB), 
na noite desse sábado (28), que justificou 
a situação dizendo que a cidade não iria 
fazer parte de uma “guerra político par-
tidária”.

Nas redes 
sociais, o 
chefe do 
Executivo 
municipal 

lamentou o cancela-
mento. “Infelizmen-
te, nós vamos ter que 
adiar a vinda do em-
baixador e do Bruno e 
Marrone por questões 
eleitorais que tenta-
ram envolver Concei-
ção do Mato Dentro, 
tentaram envolver 
nossa cidade, a minha 
honra pessoal e nós 

não vamos permitir 
que sejamos envolvi-
dos em questões que 
não nos representam. 
Essa festa, representa, 
na verdade, a celebra-
ção do amor, sobretu-
do, do amor entre as 
pessoas, e não o ódio 
que estão tentando tra-
zer para Conceição do 
Mato Dentro”, disse.

A prefeitura justi-
fi cou que os artistas 
virão para o município 
de pouco mais de 17 
mil habitantes quando 

for possível. “As festi-
vidades da Cavalgada 
representam dentro do 
Jubileu do Senhor Bom 
Jesus de Matosinhos 
uma renovação de fé, 
esperança e amor. E 
com essa credibilidade 
o município recebeu 
diversos artistas re-
nomados em edições 
anteriores, como Zezé 
di Camargo e Luciano, 
César Menotti e Fa-
biano, e, Maiara e Ma-
raisa. Portanto, para 
preservar essa história 

e tradição, a adminis-
tração optou por adiar 
a participação de Gust-
tavo Lima e Bruno e 
Marrone, que virão em 
uma próxima opor-
tunidade”, destacou a 
nota que acompanha o 
vídeo do prefeito. 

No entanto, canto-
res como João Carrei-
ro, Israel e Rodolffo, 
Simone e Simaria e Zé 
Vaqueiro seguem con-
fi rmados no evento.

Os artistas sertane-
jos começaram a ser 

“fi scalizados” após Zé 
Neto, dupla de Cristia-
no, criticar a Lei Roua-
net durante show cus-
teado pela prefeitura 
de Sorriso (MT). Ou 
seja, o evento também 
foi feito com verba pú-
blica. 

“Nós somos artistas 
que não dependemos 
de Lei Rouanet. Nos-
so cachê quem paga 
é o povo. A gente não 
precisa fazer tatuagem 
no ‘toba’ para mostrar 
se a gente está bem ou 

mal”, disse o artista no 
momento em que se 
apresentava no local 
no dia 13 de maio. 

A crítica sobre a ta-
tuagem levantou a ira 
dos fãs de Anitta, que 
começaram a “investi-
gar” o artista na inter-
net. A dupla sertaneja 
recebeu R$ 400 mil 
para realizar o show 
na cidade. Com isso, o 
cachê de outros artis-
tas também começou a 
ser levantado. 
POR RÁDIO ITATIAIA
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Venha fazer parte 
do Jornal Calango!

CULTURA 

O JORNAL CALANGO É UM PROJETO QUE BUSCA 
REMEMORAR OS ACONTECIMENTOS CULTU-
RAIS PRESENTES E QUE JÁ FIZERAM PARTE 
DA HISTÓRIA DA PEDREIRA PRADO LOPES. 
PARA ISSO, ESTÃO SENDO REALIZADAS SEIS 
OFICINAS FORMATIVAS E CULTURAIS PARA 
CONSTRUÇÃO DA PUBLICAÇÃO COLETIVA NO 
FORMATO DE UM JORNAL COMUNITÁRIO.

OFICINAS

As ofi cinas aconte-
cem especifi camente 
no endereço: Rua Pe-
dro Lessa, nº 435, aos 
sábados a partir de 
13h, no galpão cultu-
ral da Ocupação Pátria 
Livre, e são: Linha do 
Tempo (21/05), mi-
nistrada pela Priscila 
Musa e Valéria Borges, 
Comunicação Popular 
(28/05) ministrada pela 
Camila Amy do Insti-
tuto Cultural  Rabio-
la, Fotografi a (04/06) 
ministrada pela Ren-
ca Produções, Escrita 
Criativa (11/06) minis-
trada pela Eliza Castro, 
representante da Afro-
líricas, Desenho (18/06) 
ministrada pelo artista 
e grafi teiro Bob (Ed 
Quirino) e  Artes Gráfi -
cas (25/06) ministrada 
pelo Marco Chagas.  

Com a confecção 
coletiva do jornal, 
busca-se incentivar a 
rememoração da cul-
tura local, gerar refl e-
xões sobre as relações 
e narrativas de cada 
um com o território e 
familiarizar os jovens 
com processos de cria-
ção a partir de experi-
ências na escrita, artes 
gráfi cas, entrevistas, 
resgate de dados histó-
ricos e diagramação. A 
partir do protótipo do 
jornal construído pelos 
jovens, será confeccio-
nado uma versão fi nal 
da publicação que será 
distribuída gratuita-
mente pela comunida-
de.

DADOS: PROJETO Nº 
0443/2021, LMIC FUNDO 
2021.
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Atlético enfrentará o Emelec 
nas oitavas da Libertadores; 
jogo decisivo será em BH

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Colabaradodores:
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 Graça Adjunto
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Projeto gráfico
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VARÍOLA DOS MACACOS 
PODE SER CONTIDA SE AGIR-
MOS AGORA, DIZ OMS

A diretora da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) de Prepa-
ração Global para Ris-
cos Infecciosos, Sylvie 
Briand, disse nesta sex-
ta-feira (27) que é prio-
ridade conter a varíola 
dos macacos em países 
não endêmicos, o que 
pode ser alcançado por 
meio de ações rápidas.

A varíola dos maca-
cos, normalmente uma 
infecção viral leve, é 
endêmica em países 
africanos, mas sua dis-
seminação para países 
não endêmicos, como 
na Europa e nos Esta-
dos Unidos, levantou 
preocupações. Até ago-
ra, existem mais de 200 
casos confi rmados ou 
suspeitos em cerca de 
20 países onde o vírus 
não circulava anterior-
mente.

“Acreditamos que, 
se adotarmos as me-
didas corretas agora, 
podemos contê-la fa-
cilmente”, disse Sylvie, 
em reunião técnica 
com representantes 
dos Estados-membros, 
na assembleia anual 
da agência de saúde da 

Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Ela afi rmou que há 
uma janela de opor-
tunidade para evitar 
maior disseminação e 
pediu à população em 
geral que não se preo-
cupe, pois a transmis-
são é muito mais lenta 
do que a de outros ví-
rus, como o novo coro-
navírus.

Autoridades da 
OMS disseram que 
não há necessidade de 
vacinação em massa 
no momento, mas a 
vacinação direciona-
da, quando disponível, 
para contatos próxi-
mos de pessoas infec-
tadas.

“Investigação de 
casos, rastreamento de 
contatos, isolamento 
em casa serão as me-
lhores apostas”, disse 
Rosamund Lewis, che-
fe do secretariado de 
varíola da OMS, que 
faz parte do Programa 
de Emergências da or-
ganização. 

POR: POR MRINALIKA 
ROY E EMMA FARGE

SAÚDE

Como ficou melhor colocado na fase de gru-
pos, o Galo decidirá a vaga nas quartas de 
final como mandante

O Atlético conheceu 
nesta sexta-feira (27) 
quem será o adversá-
rio nas oitavas de fi nal 
da Libertadores. Bata-
lhando pela segunda 
conquista de sua histó-
ria e classifi cado como 
o 5º melhor primeiro 
lugar da fase de gru-
pos, o alvinegro terá 
pela frente o Emelec, 
do Equador. A primei-
ra partida será dispu-
tada no fi nal de junho.

Por ter tido melhor 
campanha no primei-
ra etapa do torneio de 
clubes mais importan-
te da América do Sul, 
o Galo terá a vantagem 
de decidir a vaga nas 

quartas em casa, assim 
como aconteceu em 
2021, quando teve pela 
frente o Boca Juniors. 
Naquela edição, por 
causa da pandemia, os 
confrontos foram sem 
público.

Líder do Grupo D, 
com 11 pontos con-
quistados, o time co-
mandado pelo técnico 
Antonio Mohamed 
superou o Tolima, da 
Colômbia, no saldo 
de gols. A equipe de 
Ibagué, inclusive, de-
volveu a derrota para 
os mineiros, obtida na 
estreia, em BH, na últi-
ma rodada. O Galo ter-
minou a primeira fase 

com três vitórias, dois 
empates e uma derro-
ta.

Confi ra como foi 
a campanha do Galo 
na fase de grupos da 
Libertadores:

TOLIMA 0 X 2 ATLÉTICO - 
COLÔMBIA
ATLÉTICO 1 X 1 AMÉRICA - 
BELO HORIZONTE 
DEL VALLE 1 X 1 ATLÉTICO 
- EQUADOR
AMÉRICA 1 X 2 ATLÉTICO - 
BELO HORIZONTE
ATLÉTICO 3 X 1 DEL VALLE 
- BELO HORIZONTE
ATLÉTICO 1 X 2 TOLIMA - 
BELO HORIZONTE

POR: HENRIQUE ANDRÉ

ALERTA É DA DIRETORA DA ORGANIZAÇÃO 
SYLVIE BRIAND

OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES: VEJA OS CON-
FRONTOS E OS CRUZAMENTOS ATÉ A DECISÃO.
A CONMEBOL DEFINIU EM SORTEIO NESTA SEXTA-FEIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE 
FINAL DA LIBERTADORES 2022. O CORINTHIANS VOLTARÁ A ENFRENTAR O BOCA JUNIORS, 
ASSIM COMO OCORREU NA FASE DE GRUPOS.

VEJA OS CONFRONTOS 
(TIMES DA DIREITA 
DECIDEM EM CASA):
1. Athletico-PR x Libertad
2. Fortaleza x Estudiantes
3. Emelec x Atlético-MG
4. Cerro Porteño x 

Palmeiras
5. Tolima x Flamengo
6. Corinthians x Boca 

Juniors
7. Vélez Sarsfield x River 

Plate
8. Talleres x Colón

POR: REDAÇÃO
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UM SORRISO NOVO
MUDA TUDO!

ANTES

DEPOIS


