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Ele não estava 

totalmente recuperado 

para um debate na 

televisão. Não estava  

reestabelecido de um 

período no hospital. 

Sua assessoria apoiou a 
resistência, uma vez que 
sua aparência não era das 

melhores e eles sabiam que a 
imagem em um momento de 
grande competição era fun-
damental como a disputa da 
presidência. Não asseguravam 
que pudesse fi car de pé em 
frente às câmaras e a popu-
lação por pelo menos duas 
horas, e manter a fala fi rme, 
convincente para os eleitores 
indecisos. 

É verdade que, segundo as 
pesquisas, o número da audi-
ência  era  muito  baixo, mas 
decisivos para a escolha do 
presidente da república. Em 
um veículo de comunicação 
que atingia a maioria esmaga-
dora da população, em horário 
nobre de audiência, qualquer 
deslize, ou casca de banana 
jogada pelo adversário seria 
fatal para as pretensões do 
candidato. 

Além disso também teria que 
enfrentar um bando de hienas 
travestidos de jornalistas, 
como dizia, prontos para só 
anotar os erros e amplifi ca-los 
até o inferno. O ambiente era 
totalmente desfavorável para 
uma vitória eleitoral, por isso 
os marqueteiros de plantão 
passaram a noite debatendo a 
possibilidade de não aparecer 
e produziram várias descul-
pas esfarrapadas para serem 
divulgadas no horário eleitoral.

Fugir do debate na televisão 
era outra arma para o adversá-
rio. Ainda mais que ele tinha 
sido ofi cial das forças armada, 
participado de treinamentos 
militares e sua presença era 
o mínimo que seus colegas de 
caserna esperavam dele. Um 
soldado não  foge da batalha. 
Enfrenta. 

E em um período de insta-
bilidade política nacional, o 
mínimo que se poderia fazer 
era debater abertamente quais 
as soluções que tinha no seu 
programa de governo para as 
questões nacionais. Um deles 
era a inserção na  sociedade 
de camadas da população 
marginalizadas, mais pobres, 
sem acesso à escola, saúde e 
melhores salários. Não bastava 
se apresentar como um bom 

homem, casado, com fi lhos 
e frequentador assíduo dos 
cultos religiosos de sua igreja. 

Os dois disputavam os votos 
dos evangélicos e católicos. 
Seu aspecto era, de fato, do-
entio, sua mãe o havia visto 
em um noticiário e ligou para 
ele para saber como estava. 
De barba por fazer, realmente 
parecia fraco, pálido, e sem 
forças. Como poderia enfren-
tar o jovem adversário nessas 
condições ? O núcleo duro 
da campanha recomendava 
não aparecer em nenhum dos 
quatro debates programados 
pelas hienas das televisões.

O adversário sabia das fra-
quezas dele. Por isso queria 
mostra-lo por inteiro para os 
eleitores. Repetia que quem 
o conhecesse não votaria nele. 
Poderia reverter as pesquisas 
eleitorais amplamente divul-
gadas, o que dava ao debate 
na televisão uma importância 
ainda maior. Além disso, a 
imagem do adversário na tevê  
era muito melhor, sempre sor-
rindo, descontraído, abraçado 
com os seus apoiadores e tam-
bém acompanhado da esposa. 

Ele também tinha uma famí-
lia no gosto dos conservadores. 
É verdade que fez várias  mu-
danças no seu programa de 
governo para conquista-los, 
mas isso se poderia discutir 
depois do resultado fi nal da 
eleição. Ambos estavam de 
olho nos estados da federação. 
O mapa do pais era mostrado 
nos noticiários pintado de ver-
melho e azul de acordo com o 
resultado das pesquisas mais 
recentes. O nordeste estava 
pintado muito mais de verme-
lho do que de azul. 

Diante dessa situação não 
houve outra alternativa para 
Richard Nixon se não debater 
com John Kennedy quatro 
vezes. Os debates foram deci-
sivos para a vitória do demo-
crata que se saiu melhor no 
último debate, já nas vésperas 
da eleição. Foi determinante 
para o opositor, Kenedy,  que 
venceu pela incrível diferença 
de 0,01 %, zero, virgula, zero 
um por cento! Nixon ganhou 
em 26 estados e ainda assim  
não conseguiu manter os re-
publicanos no poder. 

Houve quem duvidasse 
do resultado e denúncias de 
fraude foram divulgadas, coisa 
incomum naquelas plagas.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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O cônsul-geral italiano em 
São Paulo, Filippo La Rosa, 
assinou um acordo de parce-
ria com a Prefeitura de São 
Paulo para o ensino do idioma 
italiano em escolas da rede 
pública. Ao todo, 200 profes-
sores estão recebendo aulas 
e treinamentos, patrocinados 
pelo governo italiano, para que 
possam dar aulas do idioma 
na rede. 

A rede pública de São Paulo 
conta com 85 mil professores 
e 1 milhão de alunos, sendo 
500 mil apenas no Ensino 
Fundamental. “Quando en-
contrei o prefeito Bruno 
Covas, há 40 dias, a primeira 
coisa que ele falou foi ‘pre-
cisamos do ensino da língua 
italiana’, assim como outros 
prefeitos do estado de São 
Paulo”, contou La Rosa. “O 
italiano era um curso pedido 
há muito tempo”, completou.

O cônsul ressaltou que 
“o italiano não é somente o 
idioma dos avós, mas também 
é o idioma do design, do auto-

Cônsul-geral italiano em São Paulo, Filippo La Rosa.

O homem que sabotou as 
ambições nucleares da Alema-
nha nazista durante a Segunda 
Guerra Mundial, o combatente 
norueguês Joachim Ronneberg, 
morreu no último domingo (21) 
aos 99 anos. As causas da morte 
não foram reveladas. 

Em 1943, ele liderou uma 
operação secreta em uma usina 
hidrelétrica fortemente vigiada 
na cidade de Rjukan, na região 
sul da Noruega, que pôs fi m às 
intenções nucleares de ataques 
do líder nazista Adolf Hitler. O 
feito foi levado ao cinema em 
1965, em “Os heróis de Telema-
rk”, fi lme dirigido por Anthony 
Mann e realizado por Kirk 
Douglas. Ronneberg fugiu da 
Noruega em 1940 após a inva-
são nazista, em um barco rumo 
à Escócia, com oito amigos. No 
entanto, estava determinado a 
voltar e lutar. 

Figura chave da resistência, 
ele liderou o comando de cinco 
pessoas para atacar a usina de 
Telemark, que produzia a cha-

Joachim fugiu para a Suécia esquiando 200 km,

seguido por tropas alemãs.

A Fifa divulgou divulgou on-
tem (25) a tabela atualizada de 
seu ranking. O grande destaque 
vai para a Bélgica, que assumiu 
a liderança isolada da lista. 
Sem perder desde a semifi nal 
da Copa do Mundo de 2018, a 
Bélgica chegou aos 1.733 pontos 
na tabela, superando por apenas 
um ponto a atual campeã mun-
dial, França. 

Ainda entre as 10 primeiras 
posições, a Inglaterra ultrapas-
sou o Uruguai e assumiu a quinta 
colocação do ranking, com 1.619 
pontos, dois a mais em compa-
ração ao país sul-americano. O 
Brasil estacionou na terceira 
colocação, com 1.669 pontos. 
Já a Itália subiu uma posição e 
ocupa agora a 19ª posição, tendo 
1.533 pontos.

A seleção que mais ganhou 
posições foi Gibraltar. O pequeno 
país europeu fez história ao ven-
cer a Armênia e Liechtenstein 
na Liga das Nações e subiu oito 
degraus na lista, ocupando agora 
a posição 190, que também é a 
maior colocação já alcançada 

A Bélgica agora é líder do ranking da Fifa.

As escolas foram escolhi-
das porque se situam em 
bairros onde há grande 

número de ofi cinas de costura. 
A intenção não é apenas ex-

plicar quais são as consequên-
cias do trabalho infantil, mas 
também orientar as famílias 
sobre os órgãos públicos que 
podem auxiliá-las. De acordo 
com a coordenadora da ação na 
Rede Peteca, uma plataforma 
que visa a promoção dos direi-
tos da criança e do adolescente 
e a erradicação do trabalho 
infantil no país, Bruna Ribeiro, 
a ideia é mostrar aos pais que 
eles são vítimas da situação e 
precisam proteger os fi lhos, 
trocando o trabalho infantil 
pela escola.  

“Fazer com que as próprias 
crianças levem a informação 
para suas casas é uma maneira 
de envolver as famílias no 
combate ao trabalho infantil 
de sua comunidade”, expli-
cou. O trabalho infantil na 
indústria da moda é um dos 

As famílias vítimas da exploração do trabalho infantil sequer 

sabem que estão sofrendo uma violação de direito.
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Campanha em São Paulo alerta sobre 
trabalho infantil na cadeia têxtil

A plataforma Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Assistência e o Ministério Público do Trabalho, distribuiu ontem (25), em oito escolas dos bairros do 
Pari, Brás, Bom Retiro, Vila Maria e Vila Guilherme, folhetos alertando e orientando os alunos e seus 
pais contra o trabalho infantil na cadeia têxtil

e as crianças estão ali no 
pé da máquina”, acentuou. 
Bruna ressaltou ainda que as 
consequências do trabalho 
infantil são diversas, passan-
do pelas físicas, chegando 
às psicológicas e no próprio 
desenvolvimento sem viver a 
infância plenamente, queda 
do rendimento escolar, além 
do risco de acidentes.

“Muitas famílias também 
moram no mesmo local de tra-
balho, mas não têm consciência 
de que aquilo é uma condição 
análoga à escravidão”, disse. A 
campanha visa ainda despertar 
a comunidade para a necessi-
dade de denunciar situações 
que remetam à possibilidade 
de trabalho escravo ou infantil. 
“Se você percebe uma movi-
mentação estranha na casa 
do lado, percebe que tem uma 
ofi cina, que as crianças fi cam 
lá dentro o tempo todo, você 
pode buscar a rede de prote-
ção e comunicar o que está 
observando”, fi nalizou (ABr).

que chama mais atenção e 
causa preocupação por conta 
da subnotificação. Segundo 
Bruna, é difícil para a fisca-
lização ter acesso às oficinas 
onde muitas vezes as crianças 
e adolescentes ficam porque 
os pais também estão em con-

dições análogas à escravidão. 
“Muitas vezes a família que 

está nessa situação de vulne-
rabilidade é vítima também 
e desconhece quais são os 
seus direitos e serviços que 
poderiam ser usados. Às ve-
zes, os pais estão trabalhando 

Escolas de São Paulo terão 
aulas gratuitas de italiano

mobilismo, do canto lírico, do 
direito, da igreja católica. Tem 
um viés profi ssional e as pesso-
as procuram o italiano por isso 
hoje em dia. Cada dia notamos 
mais interesse de estudantes 
em fazer faculdade na Itália”, 
afi rmou. 

“Esse projeto é importante 
por ser estratégico, pois nos 
ajuda a buscar jovens talentos 
brasileiros que têm interesse 
na Itália, ressaltou La Rosa. O 

secretário de Educação da 
cidade, Alexandre Schneider, 
afirmou que já é possível 
pensar em extensões para o 
acordo. Uma das ideias seria 
realizar palestras, mostras 
culturais e atividades sobre a 
Itália dentro da rede pública de 
ensino. “Assim, um professor 
ou aluno de italiano pode ter 
uma vivência mais completa e 
uma relação direta com a cul-
tura do país”, afi rmou (ANSA).

Bélgica assume liderança do 
ranking da Fifa

pela nação. As seleções de Bu-
rundi (142ª), Zimbábue (110ª), 
Namíbia (109ª), Egito (58º) e 
Rússia (41º) foram outros países 
que subiram cinco ou mais posi-
ções. Por outro lado, a seleção de 
Moçambique foi a que teve o pior 
restrospecto, caindo nove posi-
ções. O país africano ocupa no 
momento a posição 122. Outras 
que registraram grandes quedas 
foram Irlanda do Norte (34º), 

Congo (46º) e Hungria (55º), 
que desceram seis colocações.

Confi ra o “top 10” do ranking: 
1 - Bélgica - 1733 pontos; 2 - 
França - 1732 pontos; 3 - Brasil 
- 1669 pontos; 4 - Croácia - 1635 
pontos; 5 - Inglaterra - 1619 pon-
tos; 6 - Uruguai - 1617 pontos; 
7 - Portugal - 1616 pontos; 8 - 
Suíça - 1598 pontos; 9 - Espanha 
- 1594 pontos; e 10 - Dinamarca 
- 1584 pontos (ANSA).

Morreu norueguês que frustrou 
plano nuclear de Hitler

mada “água pesada”, necessária 
para produzir bombas atômicas. 
A equipe saltou de paraquedas 
e, uma vez nas proximidades 
da usina hidrelétrica, colocou 
explosivos e causou uma de-
vastação. Logo depois, fugiu 
para a Suécia esquiando 200 
km, seguido por tropas alemãs. 

Esta operação, juntamente 
com os ataques aéreos dos Es-

tados Unidos no ano seguinte, 
levou os alemães a abando-
narem seus planos nucleares. 
Durante a Segunda Guerra 
aconteceram muitas sabota-
gens, mas esta foi, sem dúvida, 
a mais bem-sucedida. “Nós 
éramos um grupo de amigos 
que fazia um trabalho juntos”, 
disse Ronneberg à BBC no 70º 
aniversário da missão (ANSA).

Barça sem Messi e Real em 
crise duelam no domingo

Barcelona e Real Madrid se en-
frentarão neste domingo, no estádio 
Camp Nou, pela décima rodada do 
Campeonato Espanhol, em jogo que 
os anfi triões não terão o atacante 
argentino Lionel Messi, e o time 
visitante tentará superar a sequência 
de partidas seguidas sem vitórias na 
competição. O clássico acontecerá 
em meio a situação pouco comum, 
em que os arquirrivais estão sepa-
rados por seis posições na tabela de 
classifi cação. 

Os ‘Blaugranas’ ocupam o primeiro 
posto, com 18 pontos, enquanto os 
‘Merengues’ aparecem apenas na 
sétima posição, com 14. Apesar de 
liderar o Espanhol, é bem verdade 
que o Barça não vem navegando 
tranquilamente, já que superou no 
último fi m de semana uma série 
de quatro partidas sem vencer. Ao 
passar pelo Sevilla por 4 a 2, em 
casa, no entanto, os comandados 
por Ernesto Valverde conseguiram 
retormar a ponta da tabela.

O Real Madrid, por sua vez, nas 
últimas quatro vezes que entrou 
em campo no Espanhol, perdeu 
para Sevilla, Alavés e, mais recen-
temente, para o Levante, além de 
ter empatado com o Atlético de 
Madrid, resultados que colocaram 
em xeque o trabalho do técnico 
Julen Lopetegui. Na terça-feira (23), 
a equipe passou pelo Viktoria Plzen, 
da República Tcheca, por 2 a 1, pela 
Liga dos Campeões. O resultado, 
no entanto, não trouxe paz, já que 
os torcedores presentes no estádio 
Santiago Bernabéu não pouparam 
vaias (Ag. EFE).


