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Iris assina decreto para 
abertura de shoppings
O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, assinou o decreto que libera abertura de  shoppings, galerias, centros comerciais, comércio 
varejista e atacadista a partir da próxima segunda-feira. O texto saí sexta-feira e estabelece regras para a flexibilização. p3

Mercado 
imobiliário 

goiano registra 
alta mesmo com 

pandemia p2

Dupla é presa 
por golpe do 
motoboy p2

260 quilos de 
maconha são 
apreende p2

Internautas estão mais preocupados 
com saúde do que com a economia
Desde o início do isolamento a preocupação com a pandemia provocada 
pelo novo coronavírus ganhou materialidade na vida dos brasileiros. p4
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Mercado imobiliário goiano 
registra alta mesmo com pandemia

O mercado imobiliário 
de Goiânia e de Apa-
recida de Goiânia 

mantém o ritmo aquecido 
em 2020 e acumula quatro 
anos consecutivos de alta. 
Neste ano, mesmo com o 
início da pandemia na se-
gunda quinzena de março, o 
segmento encerrou o 1º tri-
mestre com vendas acima do 
mesmo período de 2019: em 
número de unidades, foram 
vendidas 1.742 unidades nos 
três primeiros meses deste 
ano contra 1.563 unidades 
do ano passado, uma alta de 
11,5%. O mercado, também 
fortemente impactado pelas 
taxas de juros mais baixas da 

história, se reinventou diante 
do isolamento social causado 
pela pandemia do coronaví-
rus e encontrou na tecnologia 
uma aliada para manutenção 
das vendas e dos clientes.

A constatação é da pesqui-
sa trimestral realizada pela 
Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás 
(Ademi-GO), divulgada on-
tem. Para se ter uma ideia, em 
2016 foram comercializadas 
1.669 unidades; em 2017, fo-
ram vendidas 3.459 unidades; 
em 2018, 6.496 unidades; e, 
em 2019, 6.855 unidades. Em 
termos financeiros, o aumen-
to nas vendas em 2020 foi ain-
da maior: R$ 742 milhões no 

1º trimestre frente a R$ 437 
milhões no mesmo período 
de 2019, expansão de 70%.

No entanto, o mês de abril 
contabiliza um período ruim 
de vendas de imóveis: venda 
de 277 unidades enquanto 
em abril de 2019 foram vendi-
das 540 unidades. De acordo 
com a Ademi-GO, este resul-
tado é atribuído ao início da 
pandemia do coronavírus no 
país, impactado pela insegu-
rança dos consumidores em 
tomarem decisão de compra 
e pelo decreto do governo do 
Estado, que determinou a sus-
pensão das atividades de imo-
biliárias e estandes de vendas.

A Ademi-GO confia que 

a queda nas vendas, como 
ocorreu no mês de abril, será 
passageira, pois as condições 
“macro” são muito favoráveis 
para o mercado imobiliário, 
por diversas razões. “O pri-
meiro motivo é a facilidade 
de compra de um imóvel atu-
almente: os juros imobiliários 
estão no menor patamar da 
história do país, com a taxa 
Selic a 2,25% ao ano, o que 
reduziu significativamente o 
valor das parcelas do finan-
ciamento. O momento nunca 
foi tão bom para se comprar 
imóveis”, observa Roberto.

“É natural que as pessoas 
fiquem com receio de tomar 
uma decisão de compra de 

valor tão expressivo diante 
deste momento de inse-
gurança. Porém, toda crise 
tem começo, meio e fim. E 
acreditamos que as vendas 
devem retomar com mui-
to mais força quando esse 
cenário passar”, justifica o 
presidente da entidade, Ro-
berto Elias. “Num primeiro 
momento, os consumidores 
ficaram com receio e adia-
ram a decisão de compra. 
Porém, apesar de ainda não 
termos os dados consolida-
dos do mês de maio, conver-
sando com as empresas do 
setor já notamos que as ven-
das foram melhores do que 
em abril”, complementa.

Reprodução

Prefeitura 
de Goiânia 
realiza 
3ª etapa de 
testes para 
covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Goiânia 
(SMS) vai realizar neste 
sábado (20/6) a terceira 
etapa para testagem rápi-
da da população de Goi-
ânia para covid-19. O in-
quérito sorológico é uma 
pesquisa para identificar a 
contaminação das pesso-
as pelo novo coronavírus. 
A previsão é realizar pelo 
menos 2.600 testes para 
validação da pesquisa.  

Serão utilizados testes 
do Ministério da Saúde 
feitos a partir da amostra 
de soro sanguíneo, que 
concentra uma maior 
quantidade de anticorpos 
por ser mais eficiente e 
ser recomendado por um 
estudo feito em São Pau-
lo. Segundo a prefeitura 
de Goiânia, a metodolo-
gia será por amostragem 
com sorteio de quadras 
por distrito sanitário e 
escolha de domicílios e 
lotes alternados.  Além 
da coleta, será aplica-
do um questionário aos 
participantes que foram 
selecionados por sorteio. 

No inquérito, 364 pro-
fissionais estarão traba-
lhando e cada equipe terá 
um profissional de saúde 
e um agente de combate 
à endemia. Todos estarão 
uniformizados, com equi-
pamentos de segurança 
e proteção individual e 
identificados com crachás.

A SMS já realizou dois 
inquéritos populacio-
nais para covid-19 em 
todas as regiões da ca-
pital, totalizando 6.5 mil 
testes até agora.

Em Goiânia, 4.509 
pessoas registraram diag-
nóstico positivo para o 
coronavírus. Desses tes-
tes, 117 foram confirma-
dos nas últimas 24 horas. 
Os dados são do Informe 
Epidemiológico divulgado 
nesta quinta-feira (18/6) 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). O do-
cumento confirma ainda 
que 3,6 mil cidadãos já se 
recuperaram totalmente 
da infecção.

PRF-GO apreende 260 quilos 
de maconha na BR-364, em Jataí

Dupla é presa suspeita de aplicar 
golpe do motoboy na região de Ceres

Cerca de 260 quilos de 
maconha foram apreedidos 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF-GO) na BR-364, em 
Jataí, na tarde desta quinta-
-feira (18/6). A droga era 
transportada em um Ford 
Ka. O motorista foi preso. 

De acordo com a PRF-GO, 
a apreensão ocorreu duran-
te uma fiscalização de rotina. 
Os policiais perceberam que 
o motorista, um rapaz de 26 
anos e inabilitado, tinha fica-
do nervoso e bastante apre-

ensivo por ter sido aborda-
do. Ao fiscalizar o veículo, os 
agentes encontraram vários 
fardos com dezenas de ta-
bletes do entorpecente.

Segundo declarações 
do motorista, ele pegou 
o veículo em Rio Verde e 
buscou a droga em Campo 
Grande (MS). Pelo serviço, 
conforme relatou à PRF-
-GOM ele recebeu, adian-
tado, R$ 5 mil. Ele não quis 
revelar para quem entre-
garia a carga em Rio Verde.

A Polícia Civil de Goiás 
identificou os principais sus-
peitos de terem cometido 
crimes de estelionato em 
série, na modalidade golpe 
do motoboy ou cartão clo-
nado. Os casos foram regis-
trados em Ceres e outras 
cidades do Vale do São Pa-
trício e Norte Goiano, entre 
os dias 12 e 15 deste mês.

A investigação começou 
depois que a policiais civis 
de Ceres tomaram conheci-
mento de pelo menos seis 

golpes locais. Diante das diligên-
cias, obtiveram imagens de câ-
meras de segurança que flagra-
ram um suspeito e um veículo 
GM Ônix, cor azul, utilizado pela 
associação criminosa na prática 
dos delitos. Também foram ma-
peadas possíveis máquinas de 
cartão utilizadas pelo bando.

O golpe, que tem registrado 
aumento no período da pande-
mia da covid-19, leva a vítima a 
acreditar que seu cartão bancário 
foi clonado. O crime geralmente 
é praticado por ligação telefônica 

e tem idosos como alvo. 
O interlocutor da ligação, se 

passando por funcionário da 
instituição financeira, a induz 
a fornecer os dados do cartão, 
inclusive a senha. Depois, ale-
gando que o cartão precisa ser 
retido ou levado até a polícia, 
faz com que a vítima o entregue 
a uma pessoa que irá buscá-lo 
em nome do banco. O serviço 
de busca geralmente é feito 
por motoboys contratados, que 
nem sempre têm conhecimento 
de que participam de um golpe.
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Iris assina decreto que autoriza 
reabertura de shoppings e galerias
O prefeito de Goiânia, Iris 

Rezende, assinou nes-
ta quinta-feira (18/6) 

o decreto que libera abertura 
de  shoppings, galerias, cen-
tros comerciais, comércio va-
rejista e atacadista a partir da 
próxima segunda-feira (22/6). 
De acordo com a prefeitura, o 
texto deve ser publicado nesta 
sexta-feira (19) e estabelece re-
gras para a flexibilização. 

No caso dos shoppings e ga-
lerias, as praças de alimentação 
só funcionarão em regime take 
away (pegue e leve). O funcio-
namento dos cinemas também 
não está previsto no decreto. 

O comércio da região da 44 
voltará a funcionar no dia 30 de 
junho, também com obrigato-
riedade de medidas de segu-
rança, como uso de máscaras 
e controle de temperatura de 
funcionários e clientes.

O decreto também prevê  
a realização de cultos e mis-
sas duas vezes na semana, 
mantendo o distanciamen-
to social. Outras atividades, 
como bares, restaurantes e 
academias seguem sem pre-
visão de reabertura.

Reprodução

Marcelo Camargo

Governo indica Weintraub para o Banco Mundial
O Ministério da Economia 

informou nesta quinta-feira 
(18) que oficializou a indica-
ção de Abraham Weintraub 
para o cargo de diretor-
-executivo do grupo de paí-
ses, conhecido como consti-
tuency, que o Brasil lidera no 
Banco Mundial. A instituição 
financeira internacional efe-
tua empréstimos a países 
em desenvolvimento e tem 
participação em foruns e or-
ganismos internacionais. 

De acordo com a pasta, 
Weintraub, que é economista 

e professor da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), possui qualificações 
para o cargo, além de ter 
sido um dos responsáveis 
pela elaboração do Plano de 
Governo de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro em 
2018. Weintraub deixou hoje 
o Ministério da Educação.

“Com mais de 20 anos de 
atuação como executivo no 
mercado financeiro, Wein-
traub foi economista-chefe 
e diretor do Banco Votoran-
tim, além de CEO da Voto-

rantim Corretora no Brasil e 
da Votorantim Securities no 
Estados Unidos e na Ingla-
terra”, informou a assessoria 
do ministro Paulo Guedes. 
Segundoa a nota, Weintraub 
também foi sócio da gestora 
de fundos Quest Investimen-
tos, integrou o Comitê de 
Trading da BM&FBovespa, 
o Comitê de Macroecono-
mia da Associação Nacional 
das Instituições do Mercado 
Financeiro (Andima) e foi 
conselheiro da Associação 
Nacional das Corretoras e 

Distribuidoras de Títulos e 
Valores Mobiliários, Câmbio 
e Mercadorias (Ancord). 

A cadeira representada 
pelo Brasil na diretoria-execu-
tiva do Branco Mundial é inte-
grada por Colômbia, Equador, 
Trinidad e Tobago, Filipinas, 
Suriname, Haiti, República 
Dominicana e Panamá. Esses 
países precisam validar a in-
dicação brasileira para que ela 
possa ser efetivada. A sede do 
Banco Mundial fica em Wa-
shington, capital dos Estados 
Unidos. (Agência Brasil)
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Internautas estão mais preocupados com 
segurança sanitária do que com a economia
Desde o início do iso-

lamento social, em 
março, a preocupa-

ção com a pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus 
ganhou materialidade na 
vida dos brasileiros. Além 
dos sucessivos recordes di-
ários de mortes, dos novos 
protocolos sanitários a se-
guir e da mudança nas ro-
tinas de trabalho e pessoal, 
muita gente precisou ade-
quar o orçamento. 

Nos casos mais extremos, 
famílias, sobretudo aquelas 
que tinham nas atividades in-
formais sua principal fonte de 
renda, passaram a amargar a 
insuficiência de recursos para 
suprir necessidades essen-
ciais, como a garantia mínima 
de três refeições diárias. 

Em um País marcado por 
desigualdades sociais, as 
medidas definidas para a re-
tomada da economia serão 
determinantes para diminuir 
os impactos sobre uma par-
cela significativa da popula-
ção que corre risco iminente 
de voltar à miséria.

O assunto virou motivo 
de embate entre o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do) e boa parte dos governa-
dores, que divergem sobre a 
manutenção da quarentena 
em detrimento da retomada 
imediata das atividades eco-
nômicas não-essenciais.

Apesar das discussões 
entre as autoridades, neste 

momento a parcela da po-
pulação que têm acesso à 
internet (74% dos brasilei-
ros, segundo a pesquisa TIC 
Domicílios) está mais preo-
cupada com a Saúde. 

De acordo com a platafor-
ma Civiclytics-COVID-19, 40% 
das publicações nas redes 
sociais estão relacionadas à 
segurança sanitária, enquan-

to assuntos relacionados à 
economia correspondem a 
apenas 18% das postagens. 

Fruto de uma parceria 
entre o Citibeats e o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), a ferra-
menta usa inteligência arti-
ficial para monitorar ‘como 
as pessoas estão reagindo às 
novas situações, dinâmicas 

e rotinas cotidianas’ online. 
As fontes de informação in-
cluem desde postagens no 
Twitter até opiniões de pes-
quisas na internet. 

“O objetivo é conhecer 
os dados sobre a pandemia 
do COVID-19 para ajudar a 
estimular a criação de so-
luções inovadoras que po-
dem ser desenvolvidas por 

cidadãos, governos e setor 
privado”, diz o site. As ca-
tegorias são escolhidas de 
acordo com o volume e in-
tensidade dos dados publi-
cados online e abrangem 
assuntos como fake news, 
segurança alimentar, tele-
trabalho, educação, meio 
ambiente e saúde mental. 

Os temas de maior inte-
resse entre os usuários, além 
das já mencionadas seguran-
ça sanitária e economia, são 
o impacto cultural da crise 
(7,4%) e as iniciativas cívicas 
surgidas durante a pande-
mia (8,2%). Em comparação 
aos outros 25 países analisa-
dos pela plataforma, o Brasil 
aparece entre os três primei-
ros com maior preocupação 
em relação à circulação de 
notícias falsas (2,7% das pu-
blicações). “Compartilhando 
suas opiniões, as pessoas 
estão dando uma grande 
contribuição cívica e possi-
bilitando uma visão mais de-
talhada dos ambientes das 
cidades, países e regiões, em 
tempo real”, defende o BID.

Reprodução



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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 pra-
ta única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

Veículos
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Taynara Borges

Gilberto Gil e Iza farão 
show transmitido pelo 
YouTube neste sábado

Gilberto Gil e Iza farão 
um show beneficente 
neste sábado (20/6), a 
partir das 20 horas, com 
transmissão pelo canal 
da Mastercard no YouTu-
be e pelo canal por assi-
natura Multishow. 

O objetivo da live é 
arrecadar recursos que 
serão doados para o com-
bate à fome dos mais afe-
tados pela pandemia de 

covid-19. A meta é arrecadar 
o suficiente para 2 milhões 
de refeições. Os recursos 
doados serão repassados à 
ONG Ação da Cidadania.

A live terá como cenário a 
casa de Gil no Rio de Janeiro. 
Segundo a organização do 
evento, todas as recomen-
dações das autoridades de 
saúde serão seguidas para 
garantir a segurança da equi-
pe e dos artistas.

Projeto Arte na 
Contramão apresenta 
espetáculos em junho

O Projeto Arte na Con-
tramão vai apresentar 
dois espetáculos neste 

mês com transmissões ao vivo 
pelas redes sociais. No dia 21 
de junho será a obra “Mocotó 
Ooooohhh!” e no dia 28 será 
o “Hocus Pocus”. As apresen-
tações serão realizadas às 18 
horas nas páginas da Cia Corpo 
na Contramão no Instagram, 

YouTube e Facebook. 
Quem também quiser 

interagir com o espetáculo, 
pode solicitar participação 
na plataforma Zoom. Para 
ter acesso ao link, os interes-
sados devem seguir a página 
da Companhia no Instagram 
e mandar uma mensagem 
direct dizendo: eu quero 
participar. A produção irá en-

trar em contato para enviar 
o link para participação.

Até agora, o grupo já reali-
zou quatro saraus, quatro es-
petáculos e uma oficina trans-
mitidos de forma online. O 
projeto da Cia Corpo na Con-
tramão prevê mais apresenta-
ções de espetáculos, além de 
saraus e oficinas que aconte-
cerão até o final do ano. 

“Com o isolamento, estamos 
tendo que remontar e reestudar 
cada um dos nossos espetáculos 
nesta outra linguagem que é a 
linguagem do virtual. Acho que 
essa ideia de reinventar o circo 
veio daí, porque estamos 
tendo que nos reinventar 
como companhia”, disse Lua 
Barreto, fundadora e direto-
ra da Corpo na Contramão.

Reprodução


