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TURISMO NO RIO

Região da Barra da Tijuca já tem 47% das 

vagas holeteleiras reservadas para o fim do 

ano atípico da pandemia de Covid-19. P. 2

FOTOS C.I PRODUÇÕES / DIVULGAÇÃO

ISP DIVULGA DOSSIÊ SOBRE VÍTIMAS DE INJÚRIA E PRECONCEITO. P. 2

TALENTOS

NA TV ABERTA

MIRINS

Moradores da Zona 
Oeste do Rio, João 
Guilherme Fonseca 
(acima) e Guel Villela 
(ao lado) estão no 
elenco da novela bíblica 
‘Genesis’, da RecordTV. P. 2



Zona Oeste

Mesmo com a pandemia, Réveillon está 
movimentando a rede de hospedagem

Ocupação hoteleira 
na Barra chega a 47%

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

No último feriadão, a ocupação de hotéis superou o esperado

Mesmo sem a tradicional 
festa de final de Réveillon 
na Praia de Copacabana, 
devido à pandemia, a ocu-
pação dos hotéis da capital 
para a virada de ano já che-
ga a 45%, segundo pesqui-
sa prévia do Sindicato dos 
Meios de Hospedagem do 
Rio (Hotéis Rio). A rede ho-
teleira assumiu o compro-
misso de seguir os proto-
colos de segurança e saúde 
contra a disseminação do 
novo coronavírus.

De acordo com o sindi-
cato, os turistas nacionais 
e estrangeiros estão dando 
preferência às hospedagens 
em bairros da Zona Sul. 
Nessa região, a ocupação de 
quartos chega a 50%. Mas a 
Zona Oeste não fica muito 
atrás: a Barra está com 47% 
das vagas preenchidas.

A expectativa também 
é positiva para o interior, 
já que muitas pessoas que 
visitam o Rio aproveitam 
para realizar passeios cur-

tos em outras regiões, como 
Costa Verde e Serrana. 

No último feriadão, a ocu-
pação de hotéis superou o es-
perado. Para a secretária de 
estado de Turismo, Adriana 
Homem de Carvalho, o esta-
do começou a retomada, mos-
trando que os prestadores de 
serviços estão prontos para 
recebê-los, garantindo a segu-
rança sanitária necessária. 

“O selo Rio de Janeiro Turis-

mo Consciente foi fundamen-
tal para dar confiança aos via-
jantes neste momento de pan-
demia. A enorme procura pelo 
site nos deu a certeza de que a 
ferramenta, construída pela 
secretaria, está sendo essen-
cial. A quantidade de reservas 
para o Réveillon reflete isso. 
Conseguimos perceber que, 
no interior, os três destinos 
mais buscados em outubro 
foram Angra dos Reis, Arraial 
do Cabo e Saquarema. Em se-
guida, estão Cabo Frio, Búzios, 
Itatiaia, Petrópolis, Teresópo-
lis, Visconde Mauá e Paraty.”

Muitas vítimas de injúria e preconceito
Bairros do Recreio, Barra da Tijuca e Taquara tiveram 36, 30 e 23 casos, respectivamente

RAFAEL CAMPOS / GOVERNO DO ESTADO

ISP divulgou, na última semana, dossiê sobre injúria e preconceito

O Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP) lançou, na última 
semana, o Dossiê Crimes Ra-
ciais, que é o primeiro estudo 
já produzido por um governo 
estadual no Brasil, com o obje-
tivo de analisar e evidenciar os 
crimes de injúria e preconcei-
to que possuam motivação ra-
cial. A pesquisa mostrou que, 
em 2019, 844 pessoas foram 
vítimas de discriminação ra-
cial no estado, sendo 766 delas 
negras, ou seja, duas pessoas 
sofreram racismo por dia. 

Na análise do perfil das víti-
mas, constatou-se que a maio-
ria é mulher, entre 40 e 59 
anos. Em 42,9% dos casos, as 
vítimas não possuíam nenhu-
ma relação com os autores dos 
crimes. Estas são as primeiras 
estatísticas oficiais sobre o 
tema usando como fonte de 
dados quase três mil registros 

de ocorrência realizados em 
2018 e 2019 na Polícia Civil. 

“O ISP se orgulha muito de 
lançar um estudo tão impor-
tante para ajudar a construir 
a sociedade que queremos. 
A elaboração desse Dossiê é 
importante não só para nor-

tear os Poderes na criação de 
novas políticas para reduzir o 
número de casos de racismo, 
como também para aprimorar 
os instrumentos estatais que 
já estão funcionando”, disse 
a diretora-presidente do ISP, 
Marcela Ortiz. 

No estado, em 2019, foram 
1.706 vítimas de crimes prati-
cados contra a honra, como in-
júria por preconceito, injúria 
real e preconceito de raça e de 
cor. Mais da metade das víti-
mas no ano passado eram mu-
lheres, representando 58,2% 
delas. Os homens represen-
taram 39,7% do total. Ao ana-
lisar a idade, quase um terço 
tinha entre 40 e 59 anos (262) 
e 8,7% tinha até 17 anos (73). 

A capital teve o maior nú-
mero de vítimas em 2019, com 
422 delas. Os bairros do Re-
creio, Barra e Taquara tiveram 
o maior número de casos, com 
36, 30 e 23, respectivamente. 
Em seguida, vem o interior, 
com 255, Baixada com 100 e 
Grande Niterói, com 67. Tere-
sópolis, Petrópolis e a região 
central de Niterói tiveram, res-
pectivamente, 22, 17 e 16. 

Shoppings tem descontos na Black Friday
Ofertas são para diversos segmentos, como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos

O Bangu Shopping, Via Par-
que Shopping, Recreio Sho-
pping e Passeio Shopping se 
preparam para a Black Week, 
a principal semana de ofer-
tas do ano com a campanha 
7 Dias de descontos – Todo 

dia é um sextou. O evento 
anual é apontado como uma 
das melhores oportunidades 
para o consumidor adquirir 
produtos por valores muito 
mais acessíveis. 

Até domingo, os estabele-
cimentos vão ter descontos 
que podem chegar a 70% em 
segmentos como vestuário, 
eletrônicos e eletrodomésti-
cos. Disponíveis nas lojas fí-
sicas e também no ambiente 
digital, as promoções abrem 
a temporada de compras 
para o Natal. 

Para a Black Week des-
te ano, além de poder fazer 
compras nos moldes tradicio-

nais, visitando as lojas físicas 
ou comprando pela internet, 
os consumidores também po-
derão contar com as vitrines 
virtuais dos shoppings, nas 
redes sociais.

Entre os destaques no 
Bangu Shopping, estão as 
lojas Sonhos dos Pés e Yes 
Cosmetics. No Recreio Sho-
pping, O Boticário e Hering. 
Já no Via Parque Shopping, 
se destacam Alphabeto e 

Talentos mirins 
estão crescendo e 
aparecendo na telinha
Moradores da Zona Oeste, atores João Guilherme Fonseca e Guel 
Villela participam de grandes produções na TV e no cinema

Os atores mirins Guel Villela e João Guilherme Fonseca moram na Zona Oeste da cidade e fazem parte do elenco da novela ‘Genesis’, da RecordTV

Q
uando dizem que ta-
lento vem de berço, 
não duvidem. Dois 
atores mirins, mo-

radores da Zona Oeste, es-
tão realizando seus sonhos 
e fazendo parte de grandes 
produções, como novelas e 
filmes. E podem anotar esses 
nomes: João Guilherme Fon-
seca e Guel Villela. O público 
ainda vai ouvir muito falar 
dessa duplinha dinâmica.

Com apenas 12 anos, Guel, 
que mora no Recreio dos 
Bandeirantes, brilha na tela 
da RecordTV ao dar vida ao 
personagem Quemuel, na 
novela Genesis. O menino é 
um dos sete Filhos de Naor 
(Jorge Pontual) e sobrinho 
de Abraão (José Carlos Ma-
chado). E ele não para por 
aí: no último dia 12 estreou 
numa plataforma de strea-
ming o filme Carlinhos e 

Carlão. O ator participou 
das filmagens quando tinha 
apenas 9 anos, trabalhando 
ao lado de nomes como Luís 
Lobianco, Otávio Augusto, 
Anja Bittencourt, Suzy Bra-
sil, Marcelo Flores, Luís Mi-
randa e Victor Moglia.

Estreante na TV aberta, 
Guel se sente orgulhoso com 
seus papéis e conta que sem-
pre sonhou atuar.

“Sempre sonhei em ser 
ator. Iniciei minha carreira 
aos 8 anos, fazendo curso de 
interpretação. Aos 9, já fui 
fazer o longa. Já pisei no tea-
tro, também. Mas estar gra-
vando meu primeiro folhe-
tim na TV não tem preço. Me 
sinto muito feliz e realizado. 
Sei que tenho muito cami-
nho a seguir. Gosto muito de 
estudar e de criar meus mo-
nólogos”, afirma o menino.

Já João Guilherme vive em 
Jacarepaguá. Ele deu vida ao 
personagem Harã na primei-
ra fase de Gênesis e interpre-

tou Magno, nas primeiras ce-
nas da novela Amor de Mãe, 
da Rede Globo. A estreia do 
menino aconteceu em O Rico 

e Lázaro, em 2018.
“Interpretar o Harã, ir-

mão de Abraão, é um enor-
me emoção. O Harã, apesar 
de mais novo, defende de-
mais Abrão. o amor deles 
é lindo de se ver. Estou me 
dedicando muito, inclusi-
ve estou lendo a Bíblia para 
entender a trama certinha. 
Nosso roteiro está lindo”, diz 
ele, que se define “um sonha-
dor muito realizado”.

“É  o  que  quero  s e r : 
ator. Estou de volta à Re-
cordTv, depois de participar 
de O Rico e Lazáro. Depois, 
vivi cenas emocionantes ao 
lado da Lucy Alves. Me lem-
bro que meu aniversário de 
11 anos passei viajando para 
gravar ao lado de um elenco 
incrível. Ali, eu vi que era o 
que realmente eu queria e 
quero. É meu sonho mesmo”, 
finaliza o rapazinho.

A trama de Genesis, que 
tem direção de Edgard Mi-
randa, voltou a ser gravada 
no Rio após meses parali-
sada por conta da pande-
mia. Ainda sem data defi-
nida de estreia, a produção 
volta com todo ritmo e to-
dos os cuidados necessários 
e orientados pela OMS para 
proteger a todos contra a Co-
vid-19, inclusive com testa-
gem de todos os envolvidos 
na produção.

João Guilherme irá dividir 
o papel de Harã com o ator 
Ricky Tavares, que assume 
o personagem na segunda 
fase. Enquanto aguardava a 
posição da produtora Casa-
Blanca, quanto a retomada 
das gravações da obra, João 
se dedicou, nesses períodos 
de isolamento social, para co-
nhecer um pouco mais sobre 
a Bíblia. Ele também passou 
por uma transformação para 
o papel, cortando os cabelos.

Dermage. Por fim, no Passeio 
Shopping, os destaques são a 
Casa da Empada e Terry.

O Bangu Shopping fica na 
Rua Fonseca 240. O endere-
ço do Passeio Shopping, em 
Campo Grande, é Rua Viú-
va Dantas 100. Já o Recreio 
Shopping e o Via Parque 
Shopping ficam na Aveni-
da das Américas 19.019 e 
na Avenida Ayrton Senna 
3.000, respectivamente.
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