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Na tentativa de evitar aglomerações durante as compras de fim ano, shoppings de Goiânia e de Aparecida estenderão o horário de funciona-
mento. Grande parte vai funcionar até as 23 horas. A grade especial de horários já está em vigor e deve vigorar até o dia 31 de dezembro. p3
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DIÁRIO DO ESTADO

MORTAL KOMBAT 
CHEGA AO CINEMAS 
EM ABRIL DE 2021

Shoppings da capital estendem horário de 
funcionamento para compras de fim de ano

STF determina 24 
horas para governo 
explicar relatórios 
Flávio Bolsonaro  p2

Xuxa relembra 
pedido de casa-
mento de Michael 
Jackson  p8 p3

Artistas lançam a campanha ‘O Brasil 
Precisa do SUS’ para defender saúde
Uma campanha de apoio ao SUS personalidades como Chico Buarque foi 
lançada nesta terça (15). Em vídeo, Chico Buarque lembra que, “nesses 
tempos de pandemia, o SUS tem servido de exemplo no mundo afora”. 

Brasil perde 
cinco posições 
no ranking 
de desenvolvi-
mento huma-
no da ONU  p4
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Na tentativa de evitar 
aglomerações durante as 
compras de fim ano, shoppin-
gs de Goiânia e de Aparecida 
estenderão o horário de fun-
cionamento. Grande parte vai 
funcionar até as 23 horas.

A grade especial de ho-
rários já está em vigor em al-
guns shoppings e deve vigorar 
até o dia 31 de dezembro. Du-
rante os dias 25 deste mês e 
o 1º de janeiro de 2021, ape-
nas as praças de alimentação 
funcionarão. Confira, no fim 

da matéria, os horários de 
cada shopping.

Além de ampliar o fun-
cionamento, os shoppings 
também pretendem adotar 
medidas como: receber ape-
nas 50% da capacidade total 
e a distribuir álcool em gel 
gratuitamente. Um dos sho-
ppings terá horário especial 
para idosos e gestantes, que 
fazem parte do grupo de ris-
co na pandemia de covid-19. 
O uso de máscara é obrigató-
rio em todos os centros.

Iris inaugura 
nova base 
da Guarda 
Civil Me-
tropolitana

Shoppings da capital 
estendem horário de fun-
cionamento para compras

STF determina 24 horas para governo 
explicar relatórios para ajudar Flávio Bolsonaro
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O governo prevê que 
o salário mínimo 
ficará em R$ 1.088 

em 2021. A nova estimativa 
consta em ofício encaminha-
do ao Congresso Nacional 
para revisar as metas e pro-
jeções fiscais para o ano que 
vem. Em 15 de abril, quando 
encaminhou a proposta de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), o governo previa 
que o piso nacional fosse 
reajustado dos atuais R$ 

1.045 para R$ 1.079 no início 
de 2021. No fim de agosto, 
quando enviou o projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(LOA), esse valor foi revisto 
para menos: R$ 1.067. Ago-
ra, o aumento na projeção se 
deve à aceleração da inflação.

O salário mínimo não tem 
tido aumento real, mas o indi-
cador que baliza sua correção, 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), tem regis-
trado fortes altas nos últimos 

meses, na esteira da inflação 
de alimentos. O INPC mede a 
variação média de preços para 
famílias que ganham até cinco 
salários mínimos, diferente-
mente do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que capta os impactos 
sobre o orçamento de famílias 
com renda até 40 salários mí-
nimos. Ou seja, o índice que 
corrige o salário mínimo é a 
inflação da parcela menos 
abastada da população - para 

quem os gastos com alimen-
tos têm um peso maior, daí a 
aceleração do INPC.

No mês passado, a Secre-
taria de Política Econômica 
(SPE) do Ministério da Eco-
nomia elevou a projeção 
para o INPC de 2,35% para 
4,10%, o que já dava pistas 
de que o salário mínimo 
ficaria maior. Há econo-
mistas de mercado, porém, 
projetando variação até 
maior, acima de 5%.

A proposta original do Or-
çamento foi elaborada com 
previsão de reajuste do sa-
lário mínimo de 2,09%. Pe-
los cálculos do Ministério da 
Economia, a cada 0,1 ponto 
porcentual a mais de variação 
no INPC, haverá um aumento 
de R$ 768,3 milhões nas des-
pesas em 2021. Só pela mu-
dança na projeção da SPE, já 
haveria um incremento de R$ 
15,366 bilhões nas despesas 
obrigatórias no ano que vem.

Reprodução

Nesta terça-feira, 15, 
o prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, inaugurou a nova 
base da 1ª Unidade de Co-
mando Regional da GCM. 
A corporação atenderá a 
153 bairros da região cen-
tral de Goiânia e reforçará 
a segurança de mais de 
200 mil pessoas. 

Também foram entre-
gues  68 novas viaturas, 
20 motos, uma Van, um 
micro-ônibus, cinco ca-
minhonetes, uma base 
modular e um caminhão 
guincho. Todos veículos 
são  equipados com rádio 
transceptores de última 
geração. A Guarda tam-
bém receberá novo arma-
mento, com 194 pistolas 9 
mm para serem utilizadas 
pela corporação. 

O presidente da Câ-
mara Municipal, Romário 
Policarpo, comentou sobre 
a importância dos inves-
timentos para capital. “A 
Prefeitura está de parabéns 
por estes investimentos 
que serão fundamentais 
para garantir a segurança 
de boa parte da população 
da cidade”, falou. 

O presidente da GCM, 
Wellington Paranhos, 
destacou que “a base de 
segurança comunitária 
está na região que con-
centra o maior número 
de pessoas por metros 
quadrados e que vai tra-
zer mais qualidade de 
serviço à população”. 
Além das 68 novas viatu-
ras, foram entregues co-
letes balísticos para 1.394 
homens que trabalham 
na GCM. “Agilizará bas-
tante as ações com mais 
comodidade e agilidade”, 
complementou Paranhos.

Enquanto isso, o pre-
feito Iris Rezende declarou 
que a ação é um reconhe-
cimento ao trabalho sério, 
eficiente e responsável que 
a Guarda tem realizado em 
Goiânia. “A instituição de-
senvolve o trabalho de ma-
neira extraordinária e por 
isso autorizamos, mesmo 
em momento financeiro di-
fícil, a aquisição de equipa-
mentos para que possam 
realizá-lo da melhor manei-
ra possível”, finalizou.

A ministra do STF, Cár-
men Lúcia, determinou 
nesta segunda-feira, 14, 
que a Abin e o Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI) da Presidência da Re-
pública prestem informa-
ções, em 24 horas, sobre 
supostos relatórios produ-
zidos para orientar a defesa 
do senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ) no 
caso das “rachadinhas”.

Segundo Cármen Lú-
cia, a suposta produção 
dos documentos é “grave” 

e o tribunal tem entendi-
mentos que proíbem o uso 
de órgãos públicos para 
fins pessoais. O pedido de 
informações é endereçado 
ao ministro do GSI, Augusto 
Heleno, e ao diretor-geral 
da Abin, Alexandre Rama-
gem. Em nota conjunta, os 
órgãos disseram que vão 
“aguardar a notificação e 
responder dentro do pra-
zo estipulado pela Minis-
tra Carmem Lúcia”.

Segundo reportagem 
publicada revista “Época” 

na última sexta, 11, a Abin 
produziu ao menos dois re-
latórios de orientação para 
Flávio Bolsonaro e seus 
advogados sobre o que de-
veria ser feito para obter os 
documentos que permitis-
sem embasar um pedido de 
anulação do caso. No sába-
do, a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) informou 
que incluiu, em uma apu-
ração já em andamento no 
órgão, as suspeitas de que a 
Abin tenha orientado a de-
fesa do senador.

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.088
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Uma campanha de 
apoio ao SUS (“O 
Brasil Precisa do 

SUS”) integrada por perso-
nalidades como Chico Bu-
arque e Caetano Veloso foi 
lançada nesta terça (15).

Em vídeo, Chico Buarque 
lembra que, “nesses tempos 
de pandemia, o SUS tem ser-
vido de exemplo no mundo 
afora”. “A característica prin-
cipal do SUS é ser um serviço 
universal, ou seja, atender 
a qualquer pessoa desde os 
casos mais simples aos casos 
mais complexos”, diz.Caetano 
afirma que, “num Brasil tão 
desigual, precisamos defen-
der o SUS como nossa maior 
política pública social”.

A Frente pela Vida, orga-
nizadora da campanha, tem 
a participação de várias ou-
tras personalidades como o 
jornalista Juca Kfouri, o cine-
asta Silvio Tendler, e Ana Pet-
ta, atriz e criadora da série 
de TV “Unidade Básica”.

“Se não fosse o SUS essa 
pandemia ainda teria causado 
e estaria causando mais estra-
gos que já causa pela irrespon-
sabilidade das maiores autori-
dades do país”, disse Kfouri.

Segundo o site da Fren-
te pela Vida, “ações rele-

vantes de enfrentamento, 
que deveriam ter sido lide-
radas pelo governo federal, 
foram sabotadas pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro”. “A 

ausência de coordenação 
nacional, testes armaze-
nados sem uso e recursos 
financeiros retidos são al-
guns exemplos.” O texto 

diz que essa desorientação 
propositada tem alimenta-
do as mais altas taxas de 
mortalidade e letalidade 
da Covid-19 nas Américas.

“O presidente da Repú-
blica incentivou aglomera-
ções, desarticulou medidas 
de proteção de populações 
vulneráveis, como os povos 

indígenas. Não existe plano 
para a futura vacinação, o 
que gera ansiedade e inse-
gurança na população.”

Segundo a frente, “cou-
be aos governadores, pre-
feitos e secretarias munici-
pais de saúde atuarem para 
minimizar a tragédia que a 
nação vive. O SUS, nosso 
Sistema Único de Saúde, 
público e de acesso gratui-
to a todos, demonstrou sua 
importância para o enfren-
tamento dos desafios im-
postos pela pandemia”.

“O SUS é base essencial 
para saúde e bem-estar da 
população. No entanto, pre-
cisa de recursos humanos, 
materiais e financeiros para 
conter a circulação do novo 
coronavírus. Precisa de coor-
denação uniforme, nacional, 
articulada, e medidas de se-
gurança sanitária. Precisa de 
orçamento adequado.”

De acordo com a previsão 
orçamentária do Ministério 
da Saúde para 2021, que 
está sendo avaliada no Con-
gresso, o SUS corre o risco de 
perder R$ 40 bilhões.

As manifestações po-
dem ser vistas no canal de 
YouTube da Cebes e no site 
da Frente Pela Vida.

O Governo de Goiás criou a 
campanha “Neste Natal, Pre-
senteie com Artesanato Goia-
no” para estimular o comércio 
local e garantir renda aos arte-
sãos afetados pelo fechamen-
to do comércio, em decorrên-
cia da pandemia de covid-19. 
A iniciativa pretende divulgar 
os locais que comercializam 
os trabalhos manuais de pro-
fissionais espalhados por todo 

o Estado, e que expõem as 
obras em lojas colaborativas. 

 Para o secretário da Reto-
mada, César Moura, o ato de 
presentear alguém com arte-
sanato produzido em Goiás 
combina fatores afetivos, eco-
nômicos e de preservação da 
cultura local. “Nosso objetivo 
com esta ação é estimular o 
contato entre o público e os 
artesãos e garantir incremen-

to de renda a este segmento, 
muito afetado com a pande-
mia”, comenta Moura. O ti-
tular da Retomada considera 
ainda que “uma peça artesa-
nal é um objeto único e de for-
te representação da história, 
tradição e cultura regional, o 
que só reforça o apelo emo-
cional de presentear com um 
produto criado por um arte-
são goiano”. 

 Presentear com artesanato 
local é um gesto que envolve 
muita mais do que relações co-
merciais. É o que defende o su-
perintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Décio Coutinho. “Cada peça 
construída pelo artesão é uma 
expressão da sua arte, então 
sempre é feita com zelo e cari-
nho especiais, o que reflete na 
qualidade do produto, diferen-

te daquilo que é produzido em 
grande escala”, explica Décio. 

 Outro diferencial aponta-
do pelo superintendente da 
Secretaria da Retomada é a 
“carga afetiva que é deposi-
tada” na produção de cada 
peça. “Comprar artesanato 
local fortalece e valoriza o tra-
balho de artesãos e artistas, 
incentivando o consumo de 
objetos produzidos de forma 

independente. Além disso, 
produtos artesanais são feitos 
sem pressa, com cuidado e 
consciência, por isso são dota-
dos de história e personalida-
de, valorizando o patrimônio 
histórico e cultural imaterial”, 
declara Décio ao destacar que 
estes produtos carregam em 
si valores do local, servindo 
como um meio de divulgação 
do turismo e cultura. 

Reprodução

Governo de Goiás cria campanha para incentivar compra de artesanato no Natal

Artistas lançam campanha ‘O Brasil Precisa do SUS’
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Apesar de ter aumen-
tado levemente o seu 
Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH), pas-
sando de 0,761 para 0,765, o 
Brasil perdeu cinco posições 
no ranking global feito anu-
almente pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD/ONU). Os 
números divulgados nesta 
terça-feira (15/12) são refe-
rentes a 2019 e ainda não re-
fletem a crise provocada pela 
pandemia de covid-19. O índi-
ce mede o progresso de 189 
países em três indicadores: 
renda, educação e saúde.

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a 84ª posição. Em compa-
ração com 2014, ano de re-
ferência usado pela ONU, o 
País caiu duas posições, mas 
viu o índice passar de 0,756 
para 0,765. O Brasil mantém-
-se na categoria “Alto Desen-
volvimento Humano”. A ex-
pectativa de vida teve um leve 
aumento, passando de 75,7 no 
ano anterior para 75,9 neste 
ano. A expectativa média é de 
79,6 anos para as mulheres e 
72,2 anos para os homens.

Na área de educação, o 
ranking considera que os 
brasileiros devem ficar 15,4 
anos na escola. A realidade, 

no entanto, é outra. Na mé-
dia, o tempo de estudo no 
País é de 8 anos - 0,2 a mais 
que no ano anterior. As mu-
lheres passam mais tempo 
na escola, 8,2 anos. O tem-
po médio para os homens é 
de 7,7 anos. O rendimento 
nacional bruto per capita, 
que mede o grau de desen-
volvimento econômico de 
um país, foi de US$ 14.263 
em 2019, uma melhora 

em relação ao número de 
2018, de US$ 14.068.

Desigualdade de gênero
No Índice de Desigual-

dade de Gênero (IDG), que 
compara dados de direitos 
reprodutivos, empodera-
mento e mercado de traba-
lho dos homens e das mu-
lheres, o Brasil perdeu seis 
posições e passou a ocupar o 
95ª lugar entre os 189 países 

do ranking. Cerca de 54,2% 
das mulheres acima de 15 
anos estão inseridas no mer-
cado de trabalho.

Entre os homens, esse 
número sobe para 74,1%; 
61,6% das mulheres acima 
de 25 anos têm algum grau 
de educação secundária. O 
índice é menor entre os ho-
mens: 58,3%. Em termos de 
participação política, as mu-

lheres ocupam apenas 15% 
das cadeiras do Parlamento.

Meio Ambiente
O relatório deste ano in-

clui um novo indicador, o 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Ajustado às Pres-
sões Planetárias (PHDI), que 
é um número ajustado do 
IDH de acordo com o nível de 
emissões de dióxido de car-
bono e de pegada de mate-
rial per capita (volume de re-
cursos naturais usados pela 
população). De acordo com 
a ONU, o índice deve servir 
como incentivo para a trans-
formação. O PHDI do Brasil 
é de 0.710, ocupando a 74ª 
posição no ranking mundial.

De acordo com o docu-
mento, a Amazônia corre 
o risco de se transformar 
de floresta tropical em uma 
savana com o aumento da 
devastação causada princi-
palmente por incêndios e mu-
danças de uso das terras. “Em 
2018 e 2019, a Bolívia e o Bra-
sil vivenciaram grandes per-
das florestais - a Bolívia devido 
a incêndios e à agricultura em 
larga escala e o Brasil princi-
palmente pela exploração 
madeireira e desmatamento 
para outro uso das terras”.

Um dos trechos do relató-
rio destaca a importância da 
conscientização da sociedade 
para a preservação do meio 
ambiente. Mesmo com 78% 
das pessoas em todo o mun-
do concordando que susten-
tabilidade é importante, as 
ações concretas para proteger 
recursos naturais ainda são 
escassas. Para a ONU, existem 
“incentivos que trabalham de 
forma subconsciente contra 
os valores das pessoas”, como 
empresas que criam a percep-
ção de novas necessidades 
sociais com investimentos de 
bilhões de dólares em marke-
ting para supostos novos pro-
dutos “essenciais”.

No Brasil, o valor investi-
do em marketing por apenas 
duas empresas - não citadas 
nominalmente no documen-
to -, de US$ 1.48 bilhão, é 
quase oito vezes maior que 
o orçamento integral do Mi-
nistério do Meio Ambiente. 
O Brasil ocupa o 6º lugar no 
ranking do IDH dos países da 
América do Sul. O Chile está 
na primeira posição, com 
IDH de 0.851. Em relação aos 
demais países do mundo, o 
Chile manteve o 43º lugar. A 
Argentina também manteve 
sua posição (46º).

Divulgação

Brasil perde cinco posições no ranking 
de desenvolvimento humano da ONU



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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
ozinha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

Veículos
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-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
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Reprodução

Talvez ninguém imagine, 
mas a apresentadora Xuxa 
Meneghel, 57, poderia hoje 
ser mãe dos filhos de Micha-
el Jackson. Isso teria aconte-
cido se ela tivesse aceitado 
o pedido de casamento dele 
feito em sua mansão em Ne-
verland nos anos 1990.

Em live, a artista contou 
que na ocasião ela foi rece-
bida pelo Rei do Pop de uma 
forma muito cordial, com di-
reito a beijo na mão e acolhi-
mento em sua mansão.

Em seguida, ficou sur-
presa em perceber que ele 
sabia tudo da vida dela. Até 
sal da pipoca ele tirou an-
tes de oferecer a ela. Tam-
bém ofereceu salada de 
jantar, pois sabia que ela 
não comia carne.

Mas foi no momento 
de ir embora que o grande 
susto aconteceu. Segun-
do Xuxa, o empresário de 
Michael Jackson deu a ela 
uma espécie de contrato. 
“Falei: ‘Mas contrato para 
fazer o quê?’. Ele falou: 
‘Para carregar os filhos do 
Michael Jackson no seu 
ventre, assinar um papel e 
se casar com ele, ter uma 
união’”, relembrou.

De acordo com ela, a 

volta até sua casa foi com 
“a cabeça borbulhando”. 
“A resposta do meu agente 
para ele foi: ‘Ela sonha em 
ser mãe, mas ser mãe, não 
ser alguém para levar os 
bebês no ventre e só’.”

Xuxa e Junno
O encantamento de Xuxa 

pelo atual marido, Junno 
Andrade, 57, vem de longa 
data. Ela afirma que mesmo 
antes de conhecer o piloto 
Ayrton Senna (1960-1994), 
deu “em cima” dele. Porém, 
ele desconversava. E isso a 
instigou bem mais.

Na época Junno era noi-
vo e não quis nada com a 
apresentadora. Anos depois, 
Junno foi chamado para 
uma participação no progra-
ma dela na Globo e assim a 
paixão foi reascendida.

“Ele deixou o telefone 
dele, liguei uns três dias 
depois”, rememora. Em 
certa vez, dispensou Xuxa 
outra vez, na ocasião para 
poder ficar com a filha. E 
isso encantou a Rainha. “E 
vai botar sempre a família 
em primeiro lugar. Ele vai 
entender quando eu botar 
a Sasha em primeiro lu-
gar’”, pensou.

O jogo de luta mais 
famoso dos últi-
mos tempos sairá 

do joystick e vai para as 
telonas. A Warner Bros. 
anunciou, na última segun-
da-feira (14), a data de lan-
çamento do filme Mortal 
Kombat para abril de 2021. 
O longa também chegará 
simultaneamente no servi-
ço de streaming HBO Max.

A previsão de lança-
mento é para o dia 16 de 
abril nos Estados Unidos. 
Anteriormente, a estreia 
estava prevista para março 
de ano que vem, mas teve 
que ser adiada por causa 

da pandemia. Ainda não há 
previsão de quando o filme 
chegará no Brasil.

Mortal Kombat terá Meh-
cad Brooks, Sisi Stringer e 
Tadanobu Asano. Josh La-
wson viverá Kano e Jessica 
McNamee será Sony Blade. 
O ator Ludi Lin, que esteve 
em Power Rangers, será Liu 
Kang no longa-metragem. A 
direção será assinada por Ja-
mes Wan (Invocação do Mal, 
Aquaman, Jogos Mortais).

O filme entra na dura es-
tratégia de lançamentos da 
Warner Bros. no próximo 
ano. Vários longas como 
Duna e Matrix 4 chegarão ao 

mesmo tempo no catálogo 
da HBO Max e nos cinemas.

O filme, entretanto, ainda 
é envolto em muito mistério. 
Apesar de alguns persona-
gens clássicos da franquia 
terem sido confirmados – 
Kano, Liu Kang, Sonya e Mi-
leena – pouco se sabe so-
bre o roteiro e sobre como 
os movimentos especiais 
do jogo, os fatalities, serão 
aplicados nas telonas.

Vale lembrar que esta 
não é a primeira adaptação 
de MK para os cinemas. A 
franquia de games ganhou 
um filme em 1995, que 
reproduziu a história do 

primeiro game e contou a 
ascensão de Liu Kang como 
vencedor do torneio Mor-
tal Kombat ao derrotar o 
feiticeiro Shang Tsung.

Este filme teve uma sequ-
ência direta, Mortal Kom-
bat: Aniquilação, que jun-
tou elementos do segundo 
e do terceiro jogos da fran-
quia. O longa, ao contrário 
do primeiro, foi um fracas-
so de público e crítica.

Rumores apontavam que 
o novo filme seria um reboot 
da história do game, porém 
focando em um personagem 
inédito. Ainda não há confir-
mação sobre este roteiro.

Reprodução/Instagram

Filme de ‘Mortal Kombat’ 
chega ao cinemas em 2021

Xuxa relembra 
pedido de casamento 
de Michael Jackson


