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POLÍTICA

Bolsonaro é líder em nova Pesquisa Presidencial
divulgada pelo DataPoder360
Foto: reprodução / Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

U

ma pesquisa presidencial divulgada pelo DataPoder360
nesta última terça-feira (05),
revelou que Jair Bolsonaro (PSL), em
cenários sem a presença do ex-presidente Lula (PT), segue na liderança
isolada na corrida pela Presidência da
República.
O nome do ex-prefeito de São Paulo,
João Doria (PSDB), foi testado como
candidato a presidente. De acordo
com o levantamento, Doria decepcionou, pois teve 6% das intenções
de voto, o que o colocou em situação
de empate técnico com Geraldo Alckmin (PSDB), que também apareceu
com cerca de 6% das preferências de
votos, o que, segundo o texto publicado no site da empresa, esfria a hipótese desejada por parte do PSDB
em trocar seu candidato a presidente.
O levantamento realizado pelo DataPoder360 optou por incluir nas entrevistas o ex-prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad, do PT, não apresentado o nome do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que neste
momento encontra-se condenado
em 2ª Instância, cumprindo pena da
Lava Jato em Curitiba (PR).
Foram entrevistadas 10.500 pessoas, maiores de 16 anos, por meio de
telefones fixos e celulares. No total,
por meio das ligações, 349 cidades
em todas as regiões do país foram
atingidas entre os dias 25 e 31 de
maio.
Cruzamentos de dados também
foram utilizados para apresentar as
preferências de voto em faixas etárias, gênero, renda e nível de escolaridade. A margem de erro para o total
da amostra é de 1,8 ponto percentual,
para mais ou para menos. O registro
do estudo no TSE é BR-09186/2018.

CENÁRIO 4 – Segundo turno Bolsonaro X Fernando Haddad
Jair Bolsonaro (PSL) – 35%
Fernando Haddad (PT) – 25%
Branco/Nulo – 39%
Não sabe/não respondeu – 6%
Um fato importante pôde ser observado no levantamento: os percentuais de “não voto” são altos nas 4 simulações de segundo turno, pois votos
em branco, nulo ou pessoas que não
sabem ou não responderam às perguntas somam totais que variam de
41% a 48%, conforme a combinação
de candidatos.
Certeza do voto

Principais cenários da pesquisa
presidencial de 2018 apresentados
pelo DataPoder360
CENÁRIO 1 – Intenção de voto para
presidente
Jair Bolsonaro (PSL) – 25%
Ciro Gomes (PDT) – 12%
Fernando Haddad (PT) – 8%
Geraldo Alckmin (PSDB) – 7%
Álvaro Dias (Podemos) – 6%
Marina Silva (Rede) – 6%
Branco/Nulo – 28%
Não sabe/não respondeu – 8%
CENÁRIO 2 – Intenção de voto para
presidente (com Dória)
Jair Bolsonaro (PSL) – 22%
Ciro Gomes (PDT) – 12%
Fernando Haddad (PT) – 8%
Marina Silva (Rede) – 7%
João Dória (PSDB) – 6%
Álvaro Dias (Podemos) – 6%
Branco/Nulo – 29%
Não sabe/não respondeu – 11%
A empresa ainda testou 4 cenários

de possíveis embates de 2º turno. Em
todos eles, Jair Bolsonaro aparece na
frente dos demais candidatos com
vantagem de 10 pontos percentuais
contra os seus adversários. Confira:
CENÁRIO 1 – Segundo turno Bolsonaro X Geraldo Alckmin
Jair Bolsonaro (PSL) – 31%
Geraldo Alckmin (PSDB) – 20%
Branco/Nulo – 39%
Não sabe/não respondeu – 9%
CENÁRIO 2 – Segundo turno Bolsonaro X Ciro Gomes
Jair Bolsonaro (PSL) – 34%
Ciro Gomes (PDT) – 21%
Branco/Nulo – 39%
Não sabe/não respondeu – 6%
CENÁRIO 3 – Segundo turno Bolsonaro X Marina Silva
Jair Bolsonaro (PSL) – 35%
Marina Silva (Rede) – 25%
Branco/Nulo – 36%
Não sabe/não respondeu – 5%

No momento das entrevistas, o DataPoder360 ainda indagou sobre a
certeza da decisão dos entrevistados,
caso a eleição fosse hoje. O levantamento apontou que 49% deles votará, com certeza, no candidato que
escolheu. Já a outra metade dos entrevistados se dividiu entre aqueles
que podem mudar de opinião e aqueles que não escolheram candidato ou
não quiseram responder. Confira:
Certeza do voto
Votará com certeza nos candidatos
que escolheu – 49%
Pode mudar de ideia até o dia da
eleição – 25%
Não sabe/não respondeu – 26%
A empresa ainda destacou que é
necessário levar em conta que o levantamento foi realizado durante o
auge da greve dos caminhoneiros e
que, possivelmente, o humor dos entrevistados pode ter sido afetado pela
falta de abastecimento de combustíveis e de outros bens de consumo.
KARINA FAGUNDES

Alteração do contrato de trabalho para
home office e suas consequências
LUDMILLA OLIVEIRA

O

tão famoso trabalho home
office foi regulamentado
pela reforma trabalhista
ocorrida no ano de 2017. E com isso
muitas empresas vem alterando o
contrato de trabalho de seus empregados.
A primeira pergunta que surge é
se é lícita essa alteração para os contratos típicos de trabalho vigentes. E
para essa pergunta a resposta é : Sim!
O artigo 75-B da CLT trouxe o conceito de teletrabalho:
75-B. Considera-se teletrabalho a
prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo.
Esperava-se que ao menos as situações mais rotineiras estivessem legalmente previstas, em homenagem ao
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princípio da segurança jurídica, entretanto a normatização do teletrabalho
no Brasil, implementada pela Reforma Trabalhista nos arts. 75-A a 75-E
da CLT, é demasiadamente simplista,
deixando lacunas em uma série de
casos práticos bastante corriqueiros
no dia-a-dia das relações trabalhistas.
O vazio normativo deixado pelo legislador reformista será preenchido pelos casos concretos a serem decididos
pelos Tribunais, consolidando, assim,
a jurisprudência a ser aplicada.
Nos referidos dispositivos das regras trabalhistas sobre o tema, destaca-se o fato de o teletrabalhador não
possuir direito à limitação da duração
máxima de 8 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais,
conforme assegura os artigos 58 da
CLT e 7º, inciso XIII, da Constituição
da República de 1988. Diante disso, o
teletrabalhador não fará jus ao recebimento de horas extras.

Com efeito, há doutrina trabalhista
que pontua que as exceções trazidas
pelo artigo 62 da CLT, que se equiparam ao teletrabalho, nos quais empregados que laboram em atividade
externa incompatível com a fixação
de horário de trabalho, bem como
dos gerentes, devem se verificar não
em razão da função exercida, mas da
fiscalização – se esta é possível ou não
– independentemente do cargo ocupado pelo trabalhador.
Nas hipóteses de estar o empregado, ainda que em regime de teletrabalho, sujeito ao controle de horário
de trabalho, aferível, por exemplo,
por meio de sistemas de log in e log
off em sistema da empresa ou qualquer outro meio de comunicação e
fiscalização, surgirá para este direito
ao pagamento das horas extras realizadas, cabendo ao empregado provar
que, de fato, havia o controle de horário pela empresa.
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Outra dúvida que surge constantemente na alteração dos contrato de
trabalho para o teletrabalho diz respeito quanto à manutenção ao vale
transporte e vale-alimentação.
A finalidade do vale-transporte é
a cobrir gastos do deslocamento do
empregado casa-trabalho e vice-versa, portanto, não tendo esse que se
deslocar até a empresa, não será concedido o vale-transporte, salvo, para
os dias em que ele tiver que comparecer à empresa, situação que não desnaturaliza o contrato de teletrabalho.
Quanto ao vale-alimentação, caso
já fornecido anteriormente este adere
ao contrato de trabalho não podendo
ser suprimido. Há que se considerar
sobretudo o disposto em convenções
coletivas, que poderão dispor diferentemente em relação ao tema.
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Emater-MG publica edital de concurso público
com 97 vagas

S

sionista Agropecuário II – Zootecnista (2); Extensionista Bem Estar
Social II (9); Assistente Técnico I
nas especialidades de Administrador de Empresas (1); Arquitetura e
Urbanismo (1); Ciências Contábeis
(5); Ciência e Tecnologia de Laticínios (1); Comunicação Social (1);
Designer Gráfico (1); Engenharia
de Alimentos (1); Engenharia de
Produção (1); Geografia (1) e PsiOs interessados em participar cologia (1); Auditor (2); Analista de
do certame tem entre os dias 4 de Sistemas I (2) e Assessor Jurídico
julho a 10 de agosto de 2018 para (3).
realizar inscrição, cuja taxa é de R$
As vagas estão distribuídas entre
60,00 para cargos de nível médio
e R$ 90,00 para cargos de nível su- as Macrorregiões de Alfenas, Belo
perior. As inscrições devem ser re- Horizonte, Curvelo, Governador
alizadas exclusivamente pelo site Valadares, Juiz de Fora, Montes
Claros, Patos de Minas, Pouso Alewww.gestaoconcurso.com.br.
gre, Teófilo Otoni, Uberaba e ViçoA remuneração varia de R$ sa.
2.330,61 a R$ 5.671,67 e as funções
Os candidatos serão classificapossuem uma jornada de trabalho
dos por meio de provas objetivas
de 40 horas semanais.
que serão aplicadas no dia 23 de
Vagas do concurso público da setembro de 2018. Com duração
EMATER
total de quatro horas, as Provas
O concurso público da EMATER têm caráter eliminatório e classifidisponibilizou vagas para as se- catório.
guintes funções: Assistente AdSobre a Emater
ministrativo II (22); Auxiliar TécniEm nota, a Emater informou que
co – Suporte em Informática (1);
Produtor de VT e Audiovisuais (1); a retomada do concurso foi muito
Extensionista Agropecuário I (21); aguardada, não só pelos profissioExtensionista Agropecuário II – En- nais que pretendem fazer parte da
genharia Agronômica (20); Exten- Emater-MG, mas também pelas

Imagem: divulgação / Emater

uspenso há quase de dois
anos, o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) aprovou a
realização do concurso da Emater
– Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais – que tem como objetivo o
preenchimento de 97 vagas distribuídas por várias cidades do estado mineiro.

prefeituras que querem a abertura aos agricultores familiares.
de novos escritórios da Empresa
Detalhes do concurso público
ou que solicitam a ampliação dos
serviços nos municípios pelo inte- da EMATER
rior do Estado.
Todas as informações sobre o
concurso
podem ser acompaO último concurso público da
nhadas
pelo
site da Emater-MG
Emater-MG foi realizado há mais
de 13 anos, em 2005 e para a em- e também pelo site da Fundação
presa, o processo é fundamental de Apoio e Desenvolvimento da
para recomposição do quadro de Educação, Ciência e Tecnologia de
profissionais e, consequentemen- Minas Gerais- FADECIT: www.geste, a garantia da assistência técni- taoconcurso.com.br.
ca pública, gratuita, continuada e
RODOLPHO BOHRER
de qualidade prestada, sobretudo,

Junho laranja – Convocação para o cuidado com o titular de 8% do nosso corpo
FRANCIELE SANTANA

sua função normal.
Tanto a anemia quanto a leucemia estão ligadas à nutrição,
sendo esta uma ciência que atua
como importante aliada em ambas as condições. No decorrer
desse mês enfatizaremos a campanha junho laranja salientando

O

mês de junho é representado pela cor laranja,
a qual chama a atenção
para o cuidado com a saúde do
nosso sangue por meio da campanha de conscientização sobre
anemia e leucemia que, embora
sejam dois problemas que ocorrem no sangue, são bem diferentes entre si e não possuem relação
de causalidade.
A anemia é definida pela diminuição da concentração das
células vermelhas do sangue, as
quais denominamos por glóbulos
vermelhos, hemácias ou eritrócitos. Essas células tem a função
de transportar o oxigênio vindo
dos pulmões para todos os outros

órgãos. A anemia trata-se de um
sinal de doença, ou seja, não se
caracteriza como patologia, porém indica que algo não está funcionando bem em nosso corpo,
sendo um sinal que pode ser indicador da existência de diversas
doenças, entre elas a leucemia.
A leucemia é um tipo de câncer
que ocorre na medula óssea, que
é o tecido onde se forma o sangue, ou seja, onde são produzidos
os glóbulos vermelhos, brancos
e plaquetas. Na leucemia, a medula óssea produz uma grande
quantidade de glóbulos brancos
doentes, ou imaturos, também
chamados de blastos, que ficam
impossibilitados de executarem
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a sua relevância, devido ao grande
impacto que a anemia e leucemia
geram no corpo humano, além de
apresentar outros fatores relevantes às mesmas, como por exemplo
a doação de sangue.
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Prefeitura de Belo Horizonte abre inscrições para
cursos de qualificação social e profissional gratuitos

A

Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Gerência de Qualificação Profissional, abriu na última terça-feira,
dia 5 de junho, as inscrições em
cursos de diversas áreas. Entre
elas, há vagas para formação em
Informática Básica, Aperfeiçoamento em Costura, Cabeleireiro
afro com especialidade em cortes
e Decoração com balões.

Foto: reprodução / Pixabay

367 , 2ºandar, Praça da Estação,
Centro). Já para alunos dos demais
cursos, as aulas serão realizadas na
Escola Raimunda (rua Carmo do
Rio Claro, 411 , bairro São Cristóvão, Pedreira Prado Lopes).
Inscrições nos cursos

Os interessados devem comparecer a um dos postos do SINE-BH
portando a Carteira de Trabalho,
PIS/PASEP/NIT/NIS, Carteira de
A relação completa de vagas dis- Identidade, CPF e Comprovante
poníveis você encontra na página de residência.
“Emprego e curso de qualificação”
Confira os endereços:
da Prefeitura de Belo Horizonte.
Todos os cursos são gratuitos e – SINE Barreiro: rua Barão de Coroos alunos receberão ainda outros mandel, 982 – Barreiro | De 8h às
benefícios, como vale transporte e 17h
lanche. É importante ressaltar que – SINE BH Resolve: rua dos Caetés,
as vagas são somente moradores 342 – Centro | De 8h às 17h
da capital mineira.
– SINE Venda Nova: rua Padre PePara interessados no curso de dro Pinto, 1055 – Venda Nova | De
Aperfeiçoamento em Costura, as 8h às 17h
atividades acontecerão no Centro
Público (avenida dos Andradas, RODOLPHO BOHRER

Julifest Itabirito 2018 promete esquentar o inverno –
confira as atrações
Foto: Divulgação Liquigás/Petrobrás

a nossa” e acabaram de lançar a
nova música “Ao vivo e a cores”,
cujo clipe oficial conta com a participação especial da cantora Anita.
Isso mesmo, eles estão em alta, e
farão parte do “arraiá” mais quente
de Minas Gerais.
Além de todas essas atrações,
a Julifest Itabirito 2018, terá uma
programação diferenciada, recheada de quadrilhas e bandas locais.
Os tradicionais quitutes da culinária também vão dar o gosto típico
a festa.
Nesta edição a festa caipira será
inspirada nas danças temáticas
folclóricas do brasil, a decoração
harmoniosa vai dar um charme
todo especial a esse evento que já
é sucesso.
A festa tradicional promete
aquecer o inverno.

A

Programação do Julifest Itabirito
2018

27ª Julifest, festa mais
importante da cidade de
Itabirito, que acontecerá
entre os dias 12 e 15 de julho, contará com grandes nomes da música brasileira.

As apresentações acontecem na
Praça dos Inconfidentes, onde é
instalado uma cidade cenográfica
com barracas de vendas de bebidas e alimentação pelas associações comunitárias.

A Julifest é uma tradicional festa
que compõe o calendário anual
da cidade de Itabirito(MG) e atrai
muitos m oradores da cidade e
turistas. A festa tem programação
gratuita. Além dos artistas nacionais, também se apresentam nos
palcos do festival os artistas locais.

Nesta edição a abertura ficará
por conta do Michel Teló, mundialmente conhecido pelo hit “Ai se eu
te pego”, o sertanejo se apresenta
na quinta-feira (12). Também irá
desembarcar em Itabirito, o icônico Sidiney Magal, que vai agitar a
noite da sexta-feira (13).

4

O sambista carioca Diogo Nogueira vai colocar todo mundo pra
samba na tarde do sábado (14),
e depois passará o bastão para o
baiano Bell Marques, ex vocalista
da banda Chiclete com Banana,
que promete tirar todo mundo do
chão.

12/07 – Quinta-feira
Michel Teló

A escolha da atração de encerramento foi feita pelo público, a
festa atendeu o clamor popular e
assinou com a dupla Matheus e
Kauan, que emplacaram hits como
” O nosso santo bateu”, “Que sorte

15/07 – Domingo
Matheus e Kauan

M IS MIN S

13/07 – Sexta-feira
Sidney Magal
14/07 – Sábado
Diogo Nogueira e Bell Marques.

ELIS BOHRER
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Empresa seleciona profissionais para vagas de
trabalho em Itabira-MG

A

Empresa VORDEX Soluções Industriais, localizada
na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, está
com vagas abertas para algumas
funções.

Eletricista Força Controle – 5 Vagas

No momento a VORDEX Soluções Industriais está oferecendo
as seguintes oportunidades para
uma parada de 120 dias em Itabira:

Formação Complementar: Conhecimento em interligação elétrica,
montagem de painéis elétricos e
Conhecimentos em leitura e interpretação de desenhos elétricos.

Eletricista Montador – 6 Vagas
Experiência Profissional: 5 anos
Formação Acadêmica: Ensino médio
Formação Complementar: Conhecimento em montagem da infraestrutura de elétrica montagem
de bandejamento e passagem de
cabo.

Foto: reprodução / Pixabay

Experiência Profissional : 5 anos
Formação Acadêmica: Ensino Médio completo e Formação em elétrica com certificação. NR10

Os interessados em algumas das
vagas, devem enviar o currículo por email com o titulo da vaga
pretendido, EX. Vaga – Eletricista
Montador.

RODOLPHO BOHRER

Alma e Reflexo – Coluna Asas & Poesias
RICARDO OLIVEIRA

Foto: Divulgação Liquigás/Petrobrás

Conheço os limites de mim
Ou nem mesmo isso.
Já desconheço minha alma,
Pois ela parece ter vida própria,
E sempre está diante de um amor
No qual eu tenho dificuldade
Para compreender e vivenciar.
Constantemente, percebo-a
Como uma linha que não
Desgruda da minha imagem,
E seu reflexo vem a ser
A face no qual fui moldado.
Será que é bom tudo o que penso?
Será conveniente ter este tipo de ideia
Com sentimentos molhados de tal maneira,
Que quando vejo, tenho a nítida impressão
De estar enxergando a poesia em sua docilidade.
Movo-me o tempo inteiro, me agito por ansiedade!
Na imensidão do universo, a linguagem traduz
Um pouco dos meus verdadeiros anseios.
Quem escreve nunca deixa de dizer algo
No qual é de sua inteireza.
Aqueles que leem os escritos,
Notam a realidade escondida
Sobre um véu de multicores.
Até pelo fato de que cada um
Dá aos textos a sua interpretação.
Lembro-me agora de quando eu era criança,
E como brincava criando cenários.
Realmente, o meu espírito ainda é uma luz.
Uma luz a brilhar em espaços e mostrar encanto.

M IS MIN S
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Max Viana está de volta!

O

s primeiros raios da manhã
anunciam a boa nova: outro Sol está surgindo no
horizonte. Com todo o seu esplendor, fonte de luz e vida, ele dissipa a
neblina e mostra a sua força de leste
a oeste, penetrando a escuridão e
aquecendo corações. Paralelamente
à estrela central do sistema solar, surge “Outro Sol”. Esse vem pelas mãos
talentosas do cantor, compositor e
guitarrista Max Viana. Do oriente ao
ocidente, um deleite para os ouvidos,
cada canção invade a alma e, humildemente, toma a linha de frente rumo
à vitória.
Após sete anos, Max Viana está de
volta!
“Outro Sol” é o seu mais novo lançamento desde 2011, quando lançou
“Um quadro de nós dois”, e está sendo
lançado no Brasil e também no Japão,
através da sua gravadora, a Universal
Music, um feito inédito na carreira do
cantor.
A faixa-título é a primeira do álbum
e também a primeira de 10 canções
a ser trabalhada, e todas já estão disponíveis nas plataformas digitais. Se
você estava com saudade de música
boa e de qualidade, Max Viana chegou para marcar presença e satisfazer
os seus anseios.
Outro Sol começa vencendo a dor
e indo além da felicidade rumo a um
amor infinito. Tem fé, segue pela estrada a pé, comemorando a vitória e
remando contra a maré.
Depois de alcançar o Sol, somado
à fé, Max segue tomando a linha de
frente do jogo para te conquistar.
Cansado de só olhar, ele insiste e corre para ganhar ou roubar o seu coração. Entregando o seu amor na sua,
na nossa cara ele pede para que você
olhe para o lado e note a sua presença, sempre à disposição, de alma e
coração.
Ele avisa: em mais ninguém você vai
encontrar esse amor, apenas feche os
olhos e sinta o abraço, mas saiba que
os pontos de partida não partem todos de você. Vem você, mas se você
não vir, tem nada não, felicidade um
dia vem. Eu fico aqui esperando o
tempo desenhar o meu futuro, enquanto o amor acende as estrelas do
caminho.

Prestes a desistir, ele chegou a pensar que o mundo fosse acabar por
causa do amor que você negou, mas
Max estava errado. O amor não acabou, o amor não acaba. A paixão virou ilusão, mas um samurai nunca cai,
permanece de pé, na linha de frente;
ele sofre, mas permanece forte. Felicidade um dia vem.
Numa entrevista exclusiva ao Mais
Minas, Max Viana fala um pouco sobre
o seu mais recente trabalho. Confira:
Mais Minas: Fale um pouco sobre o
seu novo álbum, “Outro Sol”?
Max Viana: Outro Sol é um disco que
pra mim é muito bacana de estar lançando agora, porque tinha um tempo
já que eu estava preparando algumas
canções, eu já tinha até algumas coisas gravadas antes mesmo de definir
essa coisa toda do lançamento. É um
disco que surge a partir da necessidade de seguir fazendo canções, de seguir compondo mesmo eu tendo outras atividades paralelamente, como
a produção de outros artistas, por
exemplo. Outro Sol chegou num bom
momento, onde eu estava um pouco
mais aberto e acho que isso que me
possibilitou fazer o disco um pouco
mais versátil e me referindo também
ao meu primeiro disco, o “No calçadão”. É um disco lançado no Japão e
aqui no Brasil.
MM: E essa ideia de lançar o álbum
no Brasil e no Japão, como surgiu?
MV: Surgiu, porque em 2015 eu fui
fazer um trabalho no Japão, fiz alguns
shows e comecei a gravar um repertório lá que era para um trabalho que
seria lançado exclusivamente no Japão. Esse trabalho que eu gravei lá
não é o trabalho que estou lançando
agora, mas eu peguei um algumas daquelas canções e regravei aqui, juntei
outras canções que eu tinha gravado
inicialmente e a gente fez o contato
com um produtor japonês, que assina
a produção do disco comigo, e lançamos na Universal Music Japão. Quando a gente começou a organizar o
lançamento, definir data e tudo mais,
eu vim falar com o pessoal da Universal Music Brasil que, claro, ficou afim
de fazer o lançamento também e acabamos lançando Outro Sol no Brasil e
no Japão.
MM: E você regravou “Samurai”,
uma das grandes canções do seu pai,

o Djavan. Como surgiu a ideia de regravar esta música especificamente?
MV: Então, a ideia foi exatamente
por conta desse lançamento numa
conexão Brasil-Japão. Como você
sabe, o japonês ama música brasileira
e Samurai é uma música que foi muito importante para a carreira do meu
pai lá no Japão, fez um razoável sucesso lá e o diretores da gravadora lá
perguntaram se eu gostaria de cantar
alguma música do meu pai e eu perguntei pra eles o que que seria interessante de fazer uma releitura para o
mercado japonês. Na hora que sugeriram Samurai, eu fiquei até um pouco
na dúvida, porque é uma música emblemática no repertório do meu pai,
mas ao mesmo tempo foi um grande
desafio poder gravar uma música tão
emblemática e eu acho que eu consegui fazer um arranjo, uma releitura
muito diferente. Então, acabou que,
sem eu ter inicialmente pensado em
regravar essa música, eu fiquei muito
contente de poder no meu trabalho
uma releitura de uma música tão importante pra ele e ao mesmo tempo
com uma versão tão pessoal assim,
tão personalizada, fiquei muito satisfeito com o resultado.
MM: Quais são seus planos para os
palcos, após o lançamento do álbum?
MV: Ah, a ideia aqui é dar sequência
na divulgação desse trabalho, vai sair
o clipe daqui a poucos dias, provavelmente agora no mês de junho, da
faixa Outro Sol, que é a faixa que eu
estou trabalhando e aí começar tam-

bém com a coisa dos shows. Ainda
não tenho datas pra falar, mas a gente tá prospectando exatamente o lançamento nos shows também ao vivo
desse trabalho. Está só começando,
estamos saindo com ele agora, então
tem todo um trabalho pela frente e
eu estou muito feliz de poder dar sequência a essa divulgação.
MM: Convide os leitores do Mais
Minas para ouvirem seu novo álbum.
Onde ele pode ser encontrado?
MV: Eu queria convidar a todos para
escutarem meu álbum, disponível em
todas as plataformas digitais. Convidar para que me encontrem também
nos meus canais, nas minhas redes
sociais, é Instagram: @maxviana; Facebook: facebook.com/maxvianaoficial. Enfim, nós vamos trazer sempre
novidades das coisas, lançamento
do clipe, no YouTube também e nas
outras plataformas. A ideia agora é
chegar no maior número de pessoas
possível, mostrando esse trabalho. Vai
ser um prazer encontrar com toda a
galera por aí, não só na internet, mas
como pessoalmente também nos
shows.
Ouça o novo álbum de Max Viana
nas plataformas digitais:
ITunes
Spotify
Deezer
JOÃO PAULO SILVA

Netflix renova 13 Reasons Why para a 3ª Temporada

A

pós muitos rumores e mais
polêmicas, a Netflix anunciou
na última quarta-feira (06)
que 13 Reasons Why, série baseada
no livro de Jay Asher que aborda a
vida e o drama sofrido Hannah Baker,
uma jovem que comete suicídio após
sofrer com o bullying, foi renovada
para a 3ª Temporada.
Na primeira temporada a série
abordou o bullying, o abuso sexual e
o suicídio que levaram Hannah Baker
a tirar sua própria vida. Na segunda
temporada o público acompanhou a
vida após a morte de Hannah, com
episódios que mostravam como os
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pais e os amigos da jovem lidaram
com a trágica morte da garota. O abuso sexual e estupro também foram temas abordados, mas o que mais chamou atenção na segunda temporada
foi a abertura para discussões sobre o
porte de armas. Portanto os rumores
sobre esta nova temporada são de
que a trama discorra, justamente, sobre o porte de armas.
Hannah Baker não voltará a aparecer nos próximos episódios de 13 Reasons Why
O polêmico drama não terá o retorno de Hannah Baker, protagonista
interpretada por Katherine Langford,

como a própria atriz já havia confirmado em entrevista à Entertainment
Weekly. Confira um trecho desta entrevista:
“A perda de Hannah foi um evento
traumático que definiu esses personagens para sempre, mas sinto que
acabamos de contar a história dela na
primeira temporada. [..] O retorno de
Hannah na 2ª temporada foi para contar todos os lados da história, e para
Clay ter a oportunidade de revê-la e
seguir em frente com sua vida. Hannah viveu na primeira temporada, foi
para o purgatório na segunda, agora
é hora de oficialmente dar adeus para
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ela.”
Para a 3ª Temporada, foram confirmados no elenco: Dylan Minnette, que interpreta Clay Jensen; Miles
Heizer, que dá vida a Alex Standall;
Alisha Boe, Jessica Davis, uma das
melhores amigas de Hannah, e Brandon Flynn, ator que interpreta Justin
Foley, um jovem que tem problemas
com drogas.
As filmagens da terceira temporada
da série estão previstas para iniciar
no segundo semestre deste ano.
KARINA FAGUNDES
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FUTEBOL

Show de bola: Looks para lacrar na Copa do Mundo
Foto: Portal Maria Vitrine

A

ficionados ou não por futebol, a cada quatro anos essa
grande festa toma conta dos
corações dos brasileiros! É o momento de juntar os amigos e torcer pela
seleção na copa do mundo.
A festa sai dos estádios e rola em
qualquer lugar que tenha uma tele-

visão ou rádio: lares, bares, restaurantes, ruas! O patriotismo renasce.
Parece regra: tem que vestir as cores
da bandeira! Senão, a gente se sente
como um peixe fora d’água. Mas nem
sempre queremos a tradicional camisa canarinho, com tiaras coloridas
e acessórios caricatos. Principalmente com tantas opções de looks neste

momento democrático da moda (ainda bem)!
Look beeeeem princesinha!
Para as ultra femininas, que não
abrem mão de um vestidinho com
uma sapatilha, olha só como o azul
vai bem com o amarelo! E o melhor:

dá pra usar e abusar dessa combinação mesmo depois que a Copa terminar!
Clique aqui e veja os looks.

MILA BESSA

SORTE

Resultados das Loterias
LOTOFÁCIL

DUPLA SENA

Nº 1672 (06/06/2018)
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

MEGA SENA
Nº 2047 (06/06/2018)
01 - 18 - 19 - 29 - 44 - 54

DIA DE SORTE
Nº 0007 (05/06/2018)
02 - 05 - 06 - 14 - 20 - 24 - 25
MÊS: JANEIRO

Nº 1796 (05/06/2018)
1º Sorteio:
06 - 08 - 28 - 31 - 39 - 46
2º Sorteio:
08 - 12 - 16 - 21 - 41 - 49

TIMEMANIA

QUINA
Nº 4696 – 05/06/2018
21 - 25 - 40 - 66 - 67
Nº 44697 – 06/06/2018
01 - 13 - 66 - 72 - 78
Nº 07/07/2018
28 - 61 - 70 - 75 - 78

Nº 1188 (05/06/2018)
25 - 41 - 53 - 61 - 67 - 76 - 78
Time: São Caetano
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Atlético vence América e sobe para 4ª colocação
no Brasileiro
Foto: Bruno Cantini / Atlético)

Atlético vence América por 3 a 1 e volta para o G-4 do Brasileirão

A

tlético vence América por 3 a
1 no Independência, sobe da
9ª para a 4ª colocação no Brasileiro e ultrapassando seu rival Cruzeiro. Ricardo Oliveira, Cazares e Tomás
Andrade marcaram os gols para o Galo
e, Messias, fez o de honra do Coelho.
O jogo
A partida aconteceu na noite dessa quinta-feira (7), no Independência,
com o América sendo mandante de
campo. E assim, os times atuaram com:
América – Jori; Norberto, Messias,
Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro
Donizete (Ruy), Christian, Serginho e
Luan (Marquinhos); Aylon e Judivan
(Ademir). Técnico: Enderson Moreira.
Atlético – Victor; Patric, Leonardo
Silva, Gabriel e Juninho (Bremer); Adilson, Gustavo Blanco, Luan (Tomás Andrade) e Cazares; Róger Guedes e Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.
Primeiro tempo – O primeiro tempo

foi de poucas chances, mas com um
Atlético-MG extremamente eficiente,
jogando nos contra ataques, em cima
dos erros do time americano que, por
sua vez, começou atacando, buscando chegar na área, porém sem muita
criatividade, até que aos 11 minutos
saiu o primeiro do jogo. Róger Guedes
recebeu livre dentro da grande área
e pela direita, toca a bola para Ricardo Oliveira. O atacante, oportunista,
só teve o trabalho de rolar a redonda
para o fundo da rede, 1 a 0 para o Galo.
Aos 19 minutos, acontece um dos lances inusitados do jogo. Após a defesa
Americana bater cabeça e dividir a
bola entre ela mesma, a bola sobrou
para Jori, mas o goleiro não conseguiu
encaixar, a redonda passou e quase foi
parar no fundo gol. O lance assusta a
torcida americana no Horto.
Com 26 minutos, foi a vez do América atacar. Giovanni ficou com a bola,
cortou Leonardo Silva e chutou de
canhota, mas a bola passou à esquerda do goleiro Victor. O Galo voltou a

balançar a rede aos 39 minutos com
gol de Cazares que, após receber lançamento, limpou Christian na área e,
mesmo sem ângulo, arrisca chute de
canhota, já no lado esquerdo de ataque, fazendo um belo gol e ampliando
o placar. 2 a 0 para o Atlético. Com 2
minutos de acréscimo, o jogo seguiu
até aos 47, sem chances muito claras
para ambos os times, permanecendo
assim, no primeiro tempo, Atlético 2,
América 0.
Segundo tempo – Para a segunda
etapa, o Galo voltou com a mesma
formação, já no Coelho houve uma
substituição, saiu Judivan para entrada
de Ademir. A bola voltou a rolar para
acontecer, logo no primeiro minuto,
o segundo lance inusitado da partida.
O árbitro autorizou o reinicio do jogo,
porém o Galo estava com apenas 9
jogadores em campo, Róger Guedes
e Ricardo Oliveira ainda estavam no
vestiário. Thiago Larghi reclamou do
juiz e, por isso, o técnico foi expulso do
banco, tendo que acompanhar o res-

tante da partida das arquibancadas do
Independência. Passada a confusão,
aos 3 minutos, o técnico Thiago Larghi, já da arquibancada fez a primeira
substituição no Atlético. Saiu Cazares
para entrada de Elias e, dois minutos
depois, Leonardo Silva levou cartão
amarelo por fazer falta em Ademir.
Aos 6 minutos, o América diminui o
placar em um lance de bola parada.
Serginho cobrou falta para dentro da
área e, na segunda trave, Messias subiu sozinho para marcar de cabeça, fazendo assim, 1 para o América, 2 para
o Atlético. Com 16 minutos, o América
criou outra boa oportunidade. Após
boa troca de passes, Aylon encontrou
Giovanni na área, o lateral chutou forte, obrigando Victor a fazer uma grande defesa. 24 minutos e Elias recebe
cartão amarelo, por falta em Christian.
O técnico Thiago Larghi mexeu mais
duas vezes no Galo, aos 31 e aos 40 minutos. Na primeira substituição, saiu
Luan para entrada do argentino Tomás
Andrade e, na segunda, Juninho deu
lugar para Bremer. E assim, já aos 43,
Róger Guedes arrancou pelo meio de
campo e fez ótima lançamento para
Tomás Andrade entrar sozinho, nas
costas da defesa americana, e tocar
com categoria na saída de Jori, fazendo o terceiro do Galo. Com 4 de acréscimo, o jogo acabou aos 49 minutos,
ficando assim 3 a 1 para o Atlético.
Com a vitória, o Atlético fez 17 pontos e subiu da 9ª para a 4ª colocação,
ultrapassando seu rival Cruzeiro a partir do critério número de gols marcados (17 a 7 para o Galo), já que há um
empate entre os times no critério saldo de gols (3 a 3 para cada).
ALDO DAMASCENO

Cruzeiro tropeça em casa contra o Vasco

O

Cruzeiro perdeu grande
chance de se aproximar da
liderança nesta quarta-feira
ao empatar com o Vasco da Gama, no
Mineirão, por 1 a 1. A equipe celeste
saiu atrás ainda no primeiro tempo,
após falha de Egídio que resultou em
belo gol de Andrey. Depois do gol o
Cruzeiro pressionou e acuou o Vasco,
mas a equipe cruz-maltina se defendeu bem e dificultou a vida dos mineiros. Mas após muitas tentativas o
Cruzeiro conseguiu furar o bloqueio
do Vasco após bela trama de Dedé,
Rafael Sóbis e Raniel, que terminou
com gol do jovem centroavante. O
empate em casa foi um mal resultado
para o Cruzeiro que caiu para o quarto lugar da competição, com 17 pontos, podendo terminar a rodada até
seis pontos atrás do líder Flamengo.
Desde o início da partida o Cruzeiro
tentava propor o jogo e levava perigo
quando chegava no ataque. O Vasco
por sua vez defendia e saia nos contra-ataques levando perigo a Fábio,
principalmente com Yago Pikachu. A
primeira chance clara de gol do jogo
veio com o time carioca, que em co-
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brança de falta de Yago pikachu obrigou Fábio a fazer grande intervenção.
A bola ainda tocou no travessão antes
de sair.
O Cruzeiro a todo momento buscava o resultado e o Vasco claramente
tinha uma postura defensiva buscando surpreender o Cruzeiro, num contragolpe ou num erro forçado. E foi
da segunda maneira que saiu o Gol
vascaíno. Numa bola fácil na defesa,
Egídio foi displicente e tentou dar
um passe de efeito, errou a jogada e
a bola sobrou na entrada da área para
Andrey, que livre, encheu o pé num
chute no ângulo de Fábio que nada
pode fazer. O gol deixou o time celeste nervoso e a equipe passou a errar
mais e pecar na finalização.
Na volta para o segundo tempo o
Cruzeiro voltou pressionando ainda
mais, mas parava na boa atuação da
defesa vascaína e em mais uma má
partida de Thiago Neves e Robinho.
A melhor válvula de escape do ataque celeste era Raniel que mais uma
vez infernizava a defesa adversária se
movimentando e pressionando. E foi
dele o gol do empate azul. Dedé, que

mais uma vez fazia grande partida,
avançou e achou Sóbis que com belo
passe colocou Raniel na cara do gol.
O camisa 17 ultrapassou facilmente
Paulão e tocou por cima de Fernando
Miguel, com a bola morrendo mansamente nas redes vascaínas.
Após o gol o Vasco passou a abusar
da cera e travou o Cruzeiro por alguns
minutos, esfriando o ímpeto da equipe celeste que só voltou a pressionar após os 30 minutos do segundo
tempo e já no desespero. Sem opções
no banco devido a desfalques, Mano
teve que lançar mão do jovem Marcelo que sentiu a pressão do jogo e
falhou em alguns lances. As ausências no banco azul eram tantas que o
treinador cruzeirense nem efetuou as
três substituições, colocando apenas
Bruno Silva em campo, além de Marcelo.
No abafa cruzeirense o zagueiro
Dedé virou atacante e até conseguiu
levar perigo a equipe vascaína com
cabeçadas e passes, mas não fez o suficiente para tirar o empate do placar.
Uma nota triste da partida foi a atu-
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ação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira
e seus auxiliares que fizeram arbitragem pífia, cheia de inversão e não
marcação de faltas, além de dois possíveis pênaltis não assinalados. O primeiro deles foi claríssimo e a menos
de um metro do auxiliar posicionado
ao lado do gol. Após dar um corte em
Desábato, Edilson foi derrubado com
um carrinho. O assistente em cima do
lance nada marcou. O segundo lance aconteceu no segundo tempo em
disputa de bola na área entre Raniel e
Paulão. Na disputa pelo alto o zagueiro vascaíno levou o braço as costas do
atacante cruzeirense que foi ao chão.
Esse lance já é mais duvidoso por não
ser possível saber com exatidão a força colocada pelo zagueiro vascaíno
no movimento.
Com erro de arbitragem ou não, o
resultado foi ruim para o Cruzeiro que
perdeu duas posições e pode ver a
liderança ficar bem distante ao fim
dessa rodada. A equipe celeste volta
a jogar no sábado contra a Chapecoense na Arena Condá.
MAIC COSTA

