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DOAR FAZ BEM

Passeio Shopping realiza campanha de 

coleta de sangue, em parceria com o 

Hemorio, para reforçar o estoque. P. 3

DIVULGAÇÃO

PODCAST ‘OUVI FALAR’ CHEGA ÀS PLATAFORMAS DIGITAIS. P. 2

SUCESSO!

Cantora do hit ‘Tudo no Sigilo’, Bianca 
bomba nas redes sociais e é apontada por 
revista como revelação da música latina. P. 3
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Podcast ‘Ouvi Falar’ chega 
às plataformas digitais
Programa é 
coprodução entre a  
Universidade Federal 
do Estado do Rio de 
Janeiro e a Multirio

DIVULGAÇÃO/UNIRIO

Terceira temporada do ‘Ouvi Falar’ vai estar nas plataformas digitais

A MultiRio começou a dis-
ponibilizar a terceira tempo-
rada do podcast Ouvi Falar 
nas principais plataformas 
de streaming de áudio, como 
Spotify, Deezer e Google Po-
dcast. O programa é uma co-
produção com a Universida-
de Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio). A pro-
posta é divulgar os temas re-
lacionados à produção, divul-
gação e preservação da infor-
mação e do conhecimento. 
Nessa nova etapa, especialis-
tas da instituição de ensino 

e pesquisa falam sobre ‘In-
formação e Conhecimento’. 
A curadoria é da professora e 
doutora em Ciência da Infor-
mação, Nara Silveira. O pri-
meiro episódio da tempora-
da discutiu como a evolução 
da humanidade ocorre em 
paralelo à produção de infor-

mações e de conhecimento. 
A cada sexta-feira, um novo 
programa é disponibilizado, 
em um total de seis. Os três 
primeiros já estão disponí-
veis. O próximo, na sexta-fei-
ra, vai tratar da democratiza-
ção do conhecimento, com 
a participação de Simone 

Weitzel, doutora em Ciência 
da Informação; Diana Passy, 
criadora do festival de lite-
ratura pop focado em jovens 
leitores; e Jaílson de Souza e 
Silva, geógrafo com mestra-
do em educação e doutorado 
em Sociologia da Educação. 
No dia 27, o tema abordado 
será ‘livros, portas do saber’, 
e participam Eliana Yunes, 
doutora em Linguística e 
em Literatura Compara-
da; André Vieira de Freitas 
Araújo, doutor em Ciência 
da Informação; e Kelvin Fal-
cão Klein, doutor em Teoria 
Literária. Os próximos episó-
dios acontecem nos dias 4 e 
11 de dezembro. 
Com apresentação de Pa-
trícia Costa, o podcast foi 
gravado na residência dos 
participantes, por conta da 
prevenção contra o novo 
coronavírus. Durante esta 
temporada, os especialistas 
falarão de diversos aspectos 
ligados à informação, como 
a atual propagação das cha-
madas fake news, até os di-
ferentes meios usados pelo 
homem para armazenar e 
difundir os saberes. 

Estado paga R$6 milhões pela Lei Aldir Blanc
Benefício é voltado 
para profissionais 
do setor da cultura

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

Profissionais de cultura vão receber cinco parcelas do benefício

dirblancrj.serpro.gov.br/) e 
informar a conta bancária, 
preferencialmente poupança.

No total, o Rio recebeu R$ 
104 milhões, que foram dividi-
dos entre esta linha e os editais 
de fomento à cultura. A renda 
emergencial é destinada a pes-
soas físicas que conseguiram 
comprovar atuação no setor 
cultural nos últimos dois anos, 
desde que não tenham empre-
go formal ativo. 

Para conseguir o benefício, 
os candidatos precisavam ter 
renda familiar mensal per ca-
pita de até meio salário míni-
mo (R$ 522,50) ou renda fa-
miliar mensal total de até três 
salários mínimos (R$ 3.135), 
além de não receberem o au-
xílio aqueles que já possuem 
benefício previdenciário ou 
assistencial, com exceção do 
Bolsa Família, seguro-desem-
prego ou estejam cadastrados 
no auxílio emergencial geral.

A Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa 
(Sececrj) publicou o resultado 
final da renda emergencial da 
Lei Federal Aldir Blanc para 
artistas que tiveram as ativi-
dades afetadas pela pandemia 
de Covid-19. Serão destinados 
mais de R$ 6 milhões para os 
profissionais inscritos no Ca-
dastro Estadual da Cultura. 

Os pagamentos são referen-
tes a cinco parcelas do benefí-
cio, que chega a R$ 3 mil por 
pessoa. Mãe monoparental re-
ceberá o dobro do valor. Os de-

pósitos serão feitos em dois lo-
tes, sendo duas parcelas pagas 
até o dia 30 e as outras três em 
dezembro. Além de auxiliar os 
profissionais com uma renda 
emergencial, o benefício ajuda 
a movimentar a economia. 

“A renda emergencial é um 
benefício muito importante 
neste momento, uma vez que 
os profissionais de cultura fo-
ram duramente impactados 
pela pandemia. Somente com 
a renda emergencial, são mais 
de R$ 6 milhões para dar o su-
porte necessário ao setor com 
o auxílio emergencial”, disse a 
secretária de Estado de Cultu-
ra e Economia Criativa do Rio, 
Danielle Barros. 

Os habilitados devem se-
guir todo o processo de valida-

ção no Cadastro Estadual de 
Cultura. Inicialmente, seriam 
três parcelas, mas devido a um 
ajuste orçamentário feito pela 
Secretaria de Cultura, em par-
ceria com o Governo Federal, 
foi estendido para cinco me-
ses. Os beneficiários receberão 
cinco parcelas de R$ 600 ou 
cinco parcelas de R$ 1.200, no 
caso de mães solos. 

Os aprovados deverão 
acessar a conta na platafor-
ma www.gov.br e obter o selo 
de confiabilidade via internet 
banking, validação biométri-
ca, certificado digital ou bal-
cão INSS, para reconhecimen-
to inequívoco do beneficiário. 
Em seguida, o usuário deverá 
voltar no mesmo sistema em 
que se inscreveu (https://al-

Também há 
oportunidades 
para pessoas  
sem experiência

Rio tem mais de 280 
vagas de emprego

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Empre-
go e Inovação disponibili-
zou 285 vagas para o mer-
cado de trabalho. As opor-
tunidades são para os níveis 
fundamental e médio, e até 
quem não tem experiência 
profissional pode se inscre-
ver para buscar uma colo-
cação. Os postos também 
contemplam pessoas com 
deficiência (PcD). 
Para candidatos com Ensi-
no Fundamental comple-
to, há vagas de repositor de 
mercearia e açougue e mo-
torista de caminhão. Para 
nível médio completo, os 

postos são para operador de 
supermercado, vendedor de 
calçados, prevenção de perdas 
e auxiliar de loja. 
Ainda para pessoas com defi-
ciência com médio incomple-
to, os cargos são para auxiliar 
de operações, caixa, vendedor 
e empacotador. Para os que 
têm o Ensino Médio comple-
to há vaga para operador de 
caixa. Não há possibilidade de 
encaminhamento de pessoas 
sem deficiência para vagas ex-
clusivas de pessoas com defi-
ciência e reabilitadas do INSS. 
Interessados devem enviar 
e-mail para captacaodevagas.
smdei@gmail.com. Candi-
datos com deficiência devem 
encaminhar para trabalhop-
cdsmdt@gmail.com. As vagas 
podem expirar e sair do siste-
ma em função da quantidade 
de encaminhamentos já rea-
lizados e/ou do fim do prazo 
estipulado pelo empregador.

Conto de fadas misturado com o 

‘Xou da Xuxa’ em festa de 5 anos
A atriz mirim Hadassa Gladstone chegou ao seu aniversário em nave usada pela Rainha dos Baixinhos

A
lguém já imaginou a 
Branca de Neve des-
cendo na nave espa-
cial que a apresenta-

dora Xuxa, a eterna Rainha 
dos Baixinhos, usava em seu 
programa na década de 90? 
Pois foi assim que a atriz 
mirim, Hadassa Gladstone, 
chegou ao seu aniversário de 
5 anos, que teve como tema 
a princesa da Disney. A co-
memoração respeitou todos 
os protocolos de segurança, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, e foi realizada 
na badalada casa de festas 
Casa X, no bairro do Recreio 
dos Bandeirantes.

O tema da festança foi es-
colhido pela própria aniver-
sariante, que estava muito 
feliz rodeada por seus fa-
miliares e amigos. “Foi um 
momento mágico em meio 
a um ano conturbado e di-
fícil. Estamos aqui para ce-
lebrar a vida e as conquistas 
de Hadassa que, mesmo em 
um ano de caos, conseguiu se 
destacar em sua carreira ar-
tística”, afirmou Fábio Canu-
to, pai da menina.

A festa contou com a pre-

sença de várias personalida-
des do meio artístico, mode-
los e influencer digital kids, 
como Pietra Amaya, Giovana 
Mendes, entre outros.

Segundo Pietra, que está 
no curta Asfixia, interpre-
tando uma hippie vivendo, 
a personagem Helena. “Foi a 
festa do ano, um verdadeiro 
sucesso. Me emocionei em 
vários momentos, principal-

mente quando minha amiga 
desceu na nave da Xuxa, ao 
som de Lua de Cristal”, disse.

Giovana, que atuou na 
peça A Bruxinha que era 

Boa, conta que se divertiu: 
“Foi emocionante, me senti 
em um verdadeiro conto de 
fadas. Tudo muito lindo, será 
inesquecível”, disse.

Hadassa só teve a agra-
decer a todos os convidados 

que celebraram com ela a 
chegada desse novo ciclo. A 
festa encerrou com um lindo 
momento ao som de um dos 
clássicos de Roberto Carlos, 
Como é Grande o meu Amor 

por você, uma homenagem 
de seus pais. 

Mais momentos da meni-
na podem ser conferidos no 
Instagram oficial da atriz (@
hadassagladstone).

Hadassa 

Gladstone 

comemorou 

seus 5 anos 

com uma 

festa digna  

de princesa

FOTOS DIVULGAÇÃO

2    SEGUNDA-FEIRA, 16.11.2020  I  O DIA



Zona Oeste

Passeio Shopping realiza campanha de doação de sangue
Parceria com 
Hemorio pretende 
mostrar a 
importância de doar 
sangues 
regularmente

Coleta de sangue no 

Passeio Shopping 

acontece quarta e 

quinta-feira

Uma parceria entre o Pas-
seio Shopping, em Campo 
Grande, e o Hemorio, rea-
liza quarta e quinta-feira, 
uma campanha de doação 
de sangue. A iniciativa pre-
tende reforçar o estoque do 
hemocentro e mostrar ao pú-
blico a importância de doar 
sangues regularmente, como 
forma de salvar vidas. 

A equipe, composta por 
profissionais da saúde, fará 
as coletas em uma sala exclu-
siva e equipada, localizada no 
segundo piso. O atendimento 
será por ordem de chegada, 
das 10h às 15h. O espaço tem 
capacidade para atender até 

100 doadores por dia. Para 
doar, é preciso ter entre 16 e 
69 anos, pesar mais de 50 qui-
los e estar bem de saúde. 

Os voluntários deverão 
apresentar um documento de 
identidade oficial com foto. 
Não é necessário estar em je-
jum, apenas evitar alimentos 
gordurosos nas quatro horas 
que antecedem a doação, e 
não ingerir bebidas alcoó-
licas 12 horas antes. Jovens 
com 16 e 17 anos só podem 
doar com autorização dos 
pais ou responsáveis legais. 

O modelo da autorização 
pode ser retirado no site do 
Hemorio (www.hemorio.
rj.gov.br). Informações so-
bre pré-requisitos e dúvi-
das para a doação podem 
ser conferidas por meio de 
Disque Sangue, no telefone 
0800-282-0208. O atendi-
mento funciona de segun-
da-feira a domingo, incluin-
do feriados, das 7h às 18h. O 
Passeio Shopping fica na Rua 
Viúva Dantas 100. 

Dona do hit ‘Tudo no Sigilo’, 

E
la tem apenas 19 ani-
nhos, já coleciona 
milhões de visualiza-
ções e seguidores na 

internet e agora faz parte da 
lista das 20 cantoras latinas 
para descobrir antes de 2020 
acabar, feita pela revista Bill-

board. Bianca mora na Barra 
da Tijuca e vem se destacan-
do na música, principalmen-
te após seu hit Tudo no Si-

gilo, canção que gravou em 
parceria com Vytinho NG, 
bombar por todo lado.

“São coisas como esta in-
dicação que me fazem acre-
ditar mais nos meus sonhos 
e acreditar que estou no ca-
minho certo. Gente, eu estou 
muito feliz! Estou chocada 
aqui, vocês têm ideia? Estou 
até sem reação. Fui indicada 
pela Billboard, praticamen-
te como artista revelação, 
artistas que ainda precisam 
ser vistos em 2020. A única 
brasileira na lista da Bill-

board. Da Billboard! Quem 
me acompanha, já sabe da 
minha trajetória, das coisas 
que precisei passar por amor 
a música. E é isso que me dá 
forças para passar por tudo o 
que já foi, e o que ainda pas-
so”, afirma, emocionada.

O clipe de Tudo no Sigi-

lo, lançado em fevereiro no 
YouTube, conta com mais de 
74 milhões de views. Bianca 
também gravou uma versão 
acústica da faixa, que tem 
mais de 254 mil visuali-
zações. “Agora, com seu 
novo single Cara-meta-

de, a aspirante a cantora 
latina está construindo 
seu nome como a próxi-
ma estrela do funk bra-
sileiro”, diz a revista.

A artista conta que 
mesmo esperando que a 
música Tudo no Sigilo desse 
certo, não imaginada que se-

ria esse sucesso todo. “Nun-
ca imaginei que pudesse 

chegar a esse ponto de 
estar tocando no Bra-
sil todo, de ter famo-
sos cantando, dan-
çando. Não imagi-
nava mesmo, por-
que é difícil isso 
acontecer. E para 
mim isso ainda 
é meio surreal, é 

inacreditável. Até 
ontem, eu estava 

chorando achando 
que não iria conseguir. 

Realmente ainda não 
consigo acreditar, mas está 
acontecendo e eu fico muito 
emocionada com isso”, reve-
la a morena. 

Nascida no município de 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense, Bian-
ca veio morar no Rio há 2 
anos, aos 17, em busca de seu 
sonho de infância: ser can-
tora. Passando por diversos 
municípios do estado, in-
clusive vivendo em comu-
nidades, como a Rocinha, a 
jovem tem que lidar com a 
imensa saudade da família. 
“É tudo pela música. E ver 
resultados é muito incrível! 
Acreditem nos sonhos de vo-
cês, corram atrás mesmo, in-
dependentemente de quais 
sejam os obstáculos.”

Bianca conta que aprovei-
tou o tempo de isolamento 
social, obrigatório devido à 
pandemia do novo corona-
vírus, para produzir muito 
e promete que vem muita 
coisa boa por aí. “Dediquei 
boa parte do meu tempo em 
estúdio, gravando vídeos e 
tentando ficar mais próxima 
do meu público pelo Insta-
gram, TikTok e outras redes 
sociais. Tem muita coisa boa 
para vir por aí. Não posso 
adiantar muito detalhes, 
mas estamos trabalhando 
com muito carinho”, conta 
ela, que está retomando sua 
agenda aos poucos.

KARINA FERNANDES

redacao@odia.com.br

Bianca é única brasileira em 

lista da revista ‘Billboard’

Cantora, que mora na Barra  
da Tijuca, tem apenas 19 anos

Bianca, do 
hit ‘Tudo no 
Sigilo’, aparece 
em lista da 
‘Billboard’ que 
indica ‘cantoras 
latinas para 
descobrir  
antes de  
2020 acabar’

FOTOS SERGINHO CARVALHO / DIVULGAÇÃO
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