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2009 acabou! No panorama in-
ternacional, podemos dizer que
o quadro foi de graves con-
flitos, frustrações e dificul-
dades. Em particular
para os trabalhado-
res. Internamente, o
Brasil passou pela
crise e voltou a
crescer.

O desmoro-
namento das
grandes eco-
nomias do
planeta, de-
pois da crise
iniciada nos
EUA, trouxe
graves conse-
quências soci-
ais: aumento da
pobreza no mun-
do, fome, desempre-
go e doenças. Os
grandes jornais procu-
raram pintar com cores
menos duras a realidade,
mas os institutos internacionais
– incluindo a própria ONU – mos-
traram a realidade crua.

As guerras continuaram sendo as principais
notícias, com a decisão do presidente dos EUA,
Barack Obama, de ampliar o número de solda-
dos no Oriente Médio (Iraque e Afeganistão) e
aumentar o orçamento militar do país. Além de
agora ameaçar com uma invasão ao Iêmen.

E é preciso registrar que a crise econômica
global, além das guerras, veio acompanhada de

uma crise ambiental! O planeta so-
fre terrivelmente e o aqueci-

mento global é a maior
ameaça a ser enfrenta-

da. De nada serve o
Protocolo de Kyoto,

jamais assinado
pelos EUA, nem

as tentativas
com “Cúpulas”
como a de
C o p e n h a -
gue!

M u i t o
perto deste
problema, a
crise de
energia con-

tinua amea-
çando o mun-

do. Dois mi-
lhões de pesso-

as estavam sem
luz na segunda-fei-

ra (21 de dezembro)
no sudeste da França

devido a um “corte seleti-
vo” para evitar um corte geral

de energia na região, informou
a Rede de Transporte de Eletricida-

de (RTE). E devemos lembrar que a maior par-
te da energia consumida na França – mais de
70% - tem origem nuclear.

2010 começa sob este panorama. Grandes
problemas não resolvidos, uma crise não solu-
cionada e – talvez – mais dificuldades a serem
enfrentadas.

No Brasil. o desafio da eleição presidencial.

A origem das Associações - ficha de filiação pág 02

Venceu a Solidariedade pág 03

Reajuste do seguro-desemprego pág 07

Hora do Intervalo pág 07

Eletromecânica pág 08

Ação contra Jornalista Boris Casoy pág 10



Ano XV - Janeiro 2010 - Nº 112

2

Sede própria:
Rua Capistrano de Abreu, 12
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Sede Administrativa:
Rua Real Grandeza, 219
Anexo - sala 302
CEP: 22281-035

Tel.: (21) 2579-3956 / 2286-2368
Fax.: (21) 2286-4931 / MO - 855706
E-mail: asef@asef.com.br
Internet: www.asef.com.br

Diretoria Executiva:
Julio Reis,
Narciso de Oliveira Cardoso,
Jordan Drumond Pimenta,
Luis Alberto Villaça Matos,
Mariza Mel de Abreu,
Wallace dos Anjos,
Dorive Pires da Silva,
Jeferson Benedito de Faria,
Vicente Rosa de Souza,
João Jorge Dutra Cardoso,
Marcos do Amaral Collares,
Sergio Mussi Motta,
Cauby Figueiredo e
Ademir dos Santos

Editor Responsável:
Ernesto G. Parés - MTB8529

Projeto Gráfico e Diagramação
Ricardo A. Barbedo Nogueira
e Ernesto G. Parés

Tiragem da Edição:
5.000 exemplares

Distribuição:
Mala Direta

Fotolito e Impressão:
Gráfica MCE

* O conteúdo e qualidade dos anúncios são de responsabilidade  dos anunciantes.

Em Roma, na época de Jesus, já existi-
am organizações de profissionais (pesca-
dores, carpinteiros, curtidores de couro e
outros) que se reuniam em “associações”
para trocar experiências e defender a pro-
fissão. Poucos historiadores citam, mas é
através dessa prática que surgem as regu-
lamentações profissionais. Na idade média,
por toda a Europa, existiam as corporações
de ofício. Algumas tão fortes que consegui-
ram impor limites contra a concorrência de
produtos importados ou garantir preços e

A origem das associações.
mercados para seus produtos.

A partir do século XVIII, com o advento do
capitalismo, surgem os sindicatos de traba-
lhadores como os conhecemos atualmente.
Mas, vale destacar, toda a luta começou com
as primeiras associações profissionais que
foram abrindo o caminho.

Mais recentemente, na década de 1980, o
projeto neoliberal transformou os sindicatos
e todas as formas de associação de trabalha-
dores em “inimigos” a serem vencidos. A tal
ponto que um dos principais pensadores do

neoliberalismo, um tal de Hayek, chegou a
dizer que seria preciso “acabar com todas
as formas de sindicatos e associações de
trabalhadores”.

E nós vimos isto acontecer no mundo
inteiro. A repressão contra as organizações
de trabalhadores foi grande e levou muitas a
quase desaparecerem. Mas a crise econô-
mica recente sacudiu o mundo e mostrou os
malefícios daquele pensamento. Para nós,
ficou a lição: organizados podemos manter
nossos direitos e alcançar novas vitórias.

Companheiro, procure a sua Associação. A ASEF precisa se fortalecer para fazer frente a novos desafios.
Seja sócio da ASEF, divulgue a  Associação entre seus companheiros.

Preencha a ficha abaixo, recorte e envie para a ASEF. Associe-se já!

(Ernesto Germano Parés)
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Jornal da ASEF. Boa tarde. Antes de
tudo, gostaríamos de agradecer por estar
nos recebendo em meio a tantos compro-
missos. Como um secretário de seguran-
ça se envolve em um evento esportivo des-
te tipo, para arrecadar alimentos?

Marival Gomes. Em primeiro lugar, por-
que fui jogador profissional e conheço mui-
to bem o espírito de solidariedade e de
doação que existe neste meio. Em todo o
mundo, são muitos os exemplos de des-
prendimento e de atos solidários onde par-
ticipam jogadores de futebol. Em segundo
lugar, porque tenho uma visão de seguran-
ça pública que passa pela presença das

No dia 23 de dezembro de 2009, uma quarta-feira
 de sol, o time de futebol formado pelos companheiros
       trabalhadores de Furnas entrou em campo para
            enfrentar o time de master do Botafogo. A partida
               aconteceu no campo do Clube 5 de Julho,
                 em São Gonçalo e o resultado da partida foi
                    surpreendente: 95 toneladas de alimentos não
                        perecíveis a serem distribuídos entre
                          instituições sociais. Esta é a verdadeira
                            “Taça da Solidariedade” e o nosso Jornal
                                 da ASEF foi entrevistar um dos
                                     organizadores do evento.

Marival Gomes da Silva, Secretário de
Segurança e Defesa Civil de Niterói (RJ).

Venceu a

Solidariedade

As equipes do Botafogo e de Furnas
no jogo da Solidariedade

Faixa de agradecimento
ao Sr. Marival,
confeccionada pelo CADU
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autoridades nesses eventos,
apoiando, ajudando a organizar
e contribuindo para que o gran-

de vencedor seja o povo que
depende dessas ajudas.

Jornal da ASEF. Como co-
meçou esta iniciativa?

Marival Gomes. Eu não par-
ticipei desde o início. Esta ini-
ciativa, chamada de “Fim de
Ano Feliz”, começou há quatro
anos. No início, foi promovida
por três grandes jogadores pro-
fissionais que são daqui: o
Ibson, um ídolo da torcida do
Flamengo; o Diego, goleiro do

Flamengo; e o Léo
Matos, do Vila Nova.
Entre os organi-
zadores permanen-
tes desse encontro
estão duas pessoas
admiráveis: o
Wagner Pereira, pai
do Diego, e o Lais
Silva, pai do Ibson,
entre outros. E deve-
mos registrar que,
em 2008, tivemos
também a importan-
te participação do
goleiro da seleção
brasileira, o Júlio
César, entre muitos

outros profissionais.
Jornal da ASEF. Como foi o

início da sua participação?

Marival Gomes. Eu fiquei
impressionado com o
alcance da iniciativa,
em 2008, e resolvi aju-
dar. Minha primeira
idéia foi tornar o even-
to em uma organiza-
ção permanente. Por-
que é muito complica-
do você pensar em
uma coisa desse por-
te apenas quando já
chega perto do final do
ano. Eu pensei em cri-

ar uma espécie de associação
ou sociedade que contribuísse
durante todo o ano, formando
uma receita fixa. Esta receita,
na hora certa, seria usada para
fazer a promoção do evento,
material de publicidade, etc. E
a idéia deu certo. Em
pouquíssimo tempo tínhamos
um grupo de amigos contribu-
indo mensalmente com cem re-
ais. Isto deu a estrutura que pre-
cisávamos para que o encon-
tro fosse o sucesso que todos
viram.

Jornal da ASEF. Mas bus-
caram apoio, também?

Marival Gomes. Sim, pro-
curamos parceiros que pudes-
sem ajudar no salto que preten-
díamos dar. Em 2009, encon-
tramos dois grandes parceiros
que dividem conosco o suces-
so alcançado. Eu preciso des-
tacar a ajuda que recebemos
do grupo Drogarias Tamoio e

Marival, concedendo sua entrevista
para o Jornal da ASEF

O craque Toró marcou
sua  presença

Outra presença fundamental,
Léo Moura esteve lá

Antes da bola rolar foram feitas as entregas de placas comemoratrivas
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também o inestimável apoio
que recebemos de Furnas.

Jornal da ASEF. E aí chega-
mos ao dia dos grandes “clás-
sicos”. Como foi esta organiza-
ção?

Marival Gomes. Bem, o
Flamengo chegava aqui com a
fama do hexacampeonato e to-
dos esperavam a presença do
Andrade, é claro. Mas o time de
master do Botafogo também
traz grandes estrelas, jogado-
res muito respeitados. Para
não haver atrasos na programa-
ção, e respeitando a pontuali-
dade do time de Furnas que
chegou aqui no horário marca-
do, fizemos a primeira partida

entre Furnas e Botafogo. O jogo
entre Flamengo e Drogarias
Tamoio fechou o encontro, mas
o dia já estava escurecendo.

Jornal da ASEF. Em uma
entrevista dada ao jornal O Glo-
bo – que reproduzimos uma par-
te – o Ibson disse que a meta
era arrecadar “cerca de 75 to-
neladas”. Como é que você viu
o resultado final de 95 toneladas
de alimento?

Marival Gomes. A sensação
que experimentamos não dá

para descrever
aqui. Foi realmen-
te um momento di-
fícil de ser iguala-
do! O mais impor-
tante, na minha vi-
são, é que pode-
remos estar aju-
dando a muito
mais entidades do
que esperávamos.
E eu não pretendo
parar por aí. Acho
que já podemos
começar a proje-
tar o “Fim de Ano

Feliz” de 2010 e precisa ser ain-
da maior, arrecadar mais, po-
dermos participar ainda mais
desse avanço social que o país
está experimentando.

Jornal da ASEF. Antes des-
te jogo, você já tinha alguma re-
lação anterior com Furnas e
seus funcionários.

Marival Gomes. Ah! Sim, eu
tenho uma relação de muito afe-
to e admiração com o pessoal
de Furnas desde a época da
campanha pelo Cadu. No fundo,
eu acho que tudo começou aí...
esta vontade de ajudar, de ser-
vir às pessoas que precisam de
uma ajuda que pode estar mui-
to perto de nós.

Não podia faltar a alegria e irreverência
de Serginho e Lacraia

Andrade,
o técnico
campeão,
relembrando
os velhos
tempos

Jornal da ASEF. Para a re-
alização do encontro deste ano,
você encontrou boa acolhida no
pessoal de Furnas?

Marival Gomes. Eu gostaria
de registrar o meu grande apre-
ço e meu agradecimento muito
sincero à diretoria de Furnas,
em primeiro lugar. Fomos mui-
to bem recebidos e tivemos to-
tal apoio do presidente, Carlos
Nadalutti, e do diretor de Ges-
tão Corporativa, Luiz Fernando
Parolli. Eles praticamente se in-
tegraram, entenderam o objeti-
vo do encontro e deram todo o
apoio. Agradecemos imensa-
mente aos dois. E não pode-
mos esquecer, também, o em-
penho de outros amigos de
Furnas que abriram as portas.

Jornal da ASEF. Apesar da
grande vitória alcançada, com

Vale destacar também a
presença do craque Jean
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Ibson e Diego falam
ao jornal O Globo,
no dia 18/12/2009

“Eu, Die-go e Léo somos
amigos de infância, fomos
criados em São Gonçalo e
procuramos fazer essa fes-
ta todo fim de ano para ar-
recadar alimentos e ajudar
a quem precisa. É uma ma-
neira que encontramos de
retribuir o carinho que rece-
bemos do povo da região.
Esperamos mais uma vez
encher o clube e proporci-
onar uma grande festa a to-
dos” - disse Ibson.

“É uma chance de reu-
nirmos grandes amigos
que temos no futebol e al-
guns artistas em torno de
uma causa nobre. Além de
um evento beneficente, o
Fim de Ano Feliz é uma
grande festa!” - completou
Diego.A ASEF também participou ativamente do “Fim de Ano Feliz”.

Além de acompanharmos o time de futebol de Furnas, neste jogo
da solidariedade, ainda conseguimos intermediar parte das doa-
ções dos alimentos arrecadados.

Em conversa que mantivemos com um dos organizadores do
evento, Marival Gomes da Silva, falamos das dificuldades para
manutenção da Casa Longe de Casa (Associação de Apoio à Cri-
ança com Neoplasia - veja matéria no nosso jornal de agosto de
2009) e também pela situação em que estão alguns companhei-
ros assistidos pelo Grêmio dos Aposentados e Pensionistas
Urbanitários. As duas entidades receberam, juntas, mais de duas
toneladas de alimentos.

Desde já, a ASEF já se compromete em estar apoiando inicia-
tivas como esta.

2,5 toneladas de alimentos.

uma arrecadação de alimentos
que superou as expectativas, o
time de Furnas saiu derrotado.
Podemos esperar por uma
revanche?

Marival Gomes. Depende
só de vocês. Podemos pen-

sar, por exemplo, em um jogo
“de volta” a ser realizado no
dia 1º de Maio! Já pensaram
nisto? Seria um grande en-
contro. Creio que podemos
começar a preparar este en-
contro...

Confica aqui as escalações

Botafogo Furnas

6
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Reajuste do
seguro-desemprego

O Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (Codefat) decidiu reajustar,
a partir de 1º de janeiro de 2010,
o valor do benefício do seguro-
desemprego, que terá como
base de cálculo a aplicação do
percentual de 9,6774%. A reso-
lução foi publicada na edição
desta segunda-feira (28), do
Diário Oficial da União.

Para cálculo do valor do be-
nefício, serão aplicados três cri-
térios. Quando a média dos três
últimos salários anteriores à dis-
pensa for até R$ 841,88, o valor

da parcela será o re-
sultado da multiplica-
ção pelo fator 0,8 (oito
décimos).

Quando a média
dos três últimos salá-
rios anteriores à dis-
pensa for compreen-
dida entre R$ 841,89
e R$ 1.403,28, será aplicado o
fator 0,8 (oito décimos) até o li-
mite do inciso anterior e, no que
exceder, o fator 0,5 (cinco déci-
mos). O valor da parcela será a
soma desses dois valores.

Quando a média dos três úl-
7

6 verdades
incontestáveis:

1ª Verdade - ninguém conse-
gue tocar em todos os dentes
da boca com a língua;

2ª Verdade - todos os idio-
tas, depois de lerem a 1ª ver-
dade, tentam tocar com a língua
em

todos os dentes que têm na
boca;

3ª verdade - descobrem que
a 1ª verdade é mentira;

4ª Verdade - começam a sor-
rir, porque concorda que é idio-
ta;

5ª Verdade - tá pensando
que caiu direitinho;

6ª Verdade - e continua com
o sorriso de idiota na cara...

O piano.

Quatro homens iam transportar um piano até o décimo
andar. Insatisfeitos com a missão e já cansados, um deles
diz:

- Vá alguém na frente saber quantos andares nos faltam.
- Ok, vou eu.
O homem sobe até o décimo andar e, no caminho, de-

duz:
- Bom, se subi seis andares, isto quer dizer que estamos

no quarto andar.
Ele retorna e diz aos companheiros:
- Tenho duas más notícias.
- Diga-nos uma agora e a outra só quando chegarmos lá

em cima.
- Ok. Faltam seis andares para chegar.
E assim foi. Os homens, muito cansados, chegaram até

o décimo andar e um deles pergunta:
- Então, qual era a outra má notícia?
- O prédio não é esse.

timos salários anteriores à dis-
pensa for superior a R$
1.403,28, o valor da parcela
será, invariavelmente, de R$
954,21.

(Fonte: Agência Brasil)
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ros para conhecer um pouco do trabalho que reali-
zam. Não pudemos conversar com o companheiro
Anderson Ribeiro, o responsável pelo setor, por
estar de férias, mas fomos muito bem atendidos.
Conversamos com os encarregados do setor,
Josafá da Costa e Paulo César do Nascimento, e
com o companheiro Nelson .......(pegar o sobreno-
me), que está substituindo o Anderson.

Jornal da ASEF. Vocês podem dar uma visão
geral dos serviços prestados pelo setor?

Josafá. É uma longa lista de serviços. Acho me-
lhor começar falando da manutenção de todo o sis-
tema de refrigeração do Escritório Central, mas
fazemos também toda a manutenção predial, além
das subestações aqui no Rio.

Paulo César. Nesta manutenção que fazemos,
pode incluir como nossos serviços os portões e as
portas automáticas do complexo de prédios, ma-
nutenção dos equipamentos da cozinha, aparelhos
de exaustão e bebedouros.

Jornal da ASEF. Como funciona este serviço?
Como vocês recebem o pedido?

Josafá. Semelhante ao que acontece com ou-
tros setores, nós somos acionados através do 5151.
Isto para o caso dos atendimentos corretivos, para
resolver um problema não previsto ou uma nova
necessidade. Ao solicitar apoio ao 5151, o setor

ELETROMECÂNICA
Equipamentos

bem assistidos
e ambiente

saudável!
O Setor de Eletromecânica de Furnas é su-

bordinado à Divisão de Manutenção Gráfica
e Comunicação (DMGC.G), do Departamen-
to de Serviços Gerais (DSG.G). Sua oficina
está localizada no Bloco (confirmar o bloco)
do Escritório Central e sua equipe funciona
com 17 profissionais, incluindo os dois esta-
giários que também “pegam no pesado”.
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da empresa diz qual o seu problema e, quando o
caso nos diz respeito, somos acionados através
de uma ordem de serviço que chega diretamente
aqui na sala.

Jornal da ASEF. E aqui, de acordo com o ser-
viço, é indicado o funcionário que vai atender?

Josafá. Não existe, exatamente, especialida-
des. Aqui no setor, todos são capacitados para os
serviços e enviamos aquele que estiver disponível
no momento. Trabalhamos de forma a não existir
‘especialista’ neste ou naquele tipo de serviço.

Jornal da ASEF. Incluindo vocês dois?
Paulo César. Sim, fazemos parte da equipe e

também vamos atender quando há um chamado.
Todos aqui estão prontos para manter os equipa-
mentos em ordem, inclusive os dois estagiários.

Jornal da ASEF.
Mas isto é com rela-
ção aos atendimentos
corretivos. E os outros
serviços?

Josafá. Quer falar
da manutenção pre-
ventiva? É isto?

Jornal da ASEF.
Isto, como funciona?

Paulo César. Nós
trabalhamos com uma
planilha que é feita
para o ano todo. Há
equipamentos que exigem manutenção trimestral,
outros são feitos semestralmente e alguns anuais.
Esta planilha é gerada em um programa próprio,
desenvolvido especialmente para o setor.

Josafá. Esta planilha é gerada a partir de um
programa coordenado pelo Júlio Cesar da Costa
e enviado pelo correio eletrônico, para nós. Veja o
exemplo... O que está em cor azul exige manuten-
ção trimestral, em vermelho é semestral e em la-
ranja é anual. Então fazemos a programação do
funcionário, ou grupo de funcionários, que vai aten-
der a cada um desses equipamentos e setores da
empresa.

Jornal da ASEF. Estamos vendo, pelas
planilhas, que para a manutenção do sistema de
refrigeração vocês necessitam de assessoria ex-
terna. Como isto funciona?

Nelson. A manutenção da refrigeração exige
cuidados especiais e somos obrigados a atender
normas rígidas. Existe uma legislação no país so-

bre o controle da qualidade do ar e nós temos que
acompanhar. Segundo as normas oficiais, nem po-
demos fazer a aferição desta qualidade e é neces-
sário contratar uma empresa externa que verifica
os índices em cada ambiente. Depois eles geram
um relatório e nós fazemos todas as correções,
ajustes e instalações necessárias para atender aos
padrões.

Jornal da ASEF. Fale mais desta legislação.
Acho que nem todos sabem disto.

Josafá. Trata-se da Portaria 3523/GM, da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária. Esta Portaria
é de agosto de 1998 e regulamenta uma série de
parâmetros sobre a qualidade do ar. A qualidade
do ar é uma questão muito séria, de saúde
ocupacional, e nós sabemos que várias doenças
podem ser transmitidas no caso de conservação

ruim ou inadequada
dos aparelhos e fil-
tros.

Paulo César. A
empresa contratada
para o serviço faz a
aferição desses
parâmetros em cada
setor da empresa,
em todos os ambien-
tes, e o relatório que
eles entregam vai
definir nossos servi-
ços e as necessida-
des mais imediatas.
Todos os relatórios fi-

cam guardados aqui, para podermos fazer com-
parações de um ano para outro.

Jornal da ASEF. Mas vocês não ficam apenas
limitados aos atendimentos no Escritório Central,
não é?

Nelson. Quando há necessidade, fazemos tam-
bém o atendimento corretivo nas subestações.
Principalmente quando ocorre um problema mais
sério e não há tempo para fazer uma concorrência
externa para o serviço.

Jornal da ASEF. Por exemplo?
Josafá. Por exemplo, o que ocorreu na

subestação de Campos, na passagem de ano
2008/2009. O problema era sério e não havia tem-
po de uma concorrência, etc. Fomos para lá e fize-
mos a manutenção nas 5 máquinas. Demorou um
pouco mais, porque fizemos uma verificação com-
pleta em todos os equipamentos, mas valeu e evi-
tamos um problema mais grave.
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O presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores em
Empresas de Prestação de
Serviços de Asseio e Con-
servação e Limpeza Urbana
de São Paulo (Siemaco),
José Moacyr Malvino Perei-
ra, afirmou que irá entrar com
uma ação civil pública contra
o jornalista Boris Casoy, por
sua declaração sobre o tra-
balho dos garis no Jornal da
Band.

“Vamos entrar com uma
ação civil pública para que
ele se retrate na Justiça. Já
assinei a procuração”, decla-
rou o presidente da entidade.

O apresentador do Jornal
da Band tem sido criticado
desde o dia 31 de dezembro,
quando saiu no ar o áudio de
uma declaração sobre os ga-
ris que desejavam feliz ano
novo.

Ainda na vinheta do jornal,
sem saber que seu microfo-

Sindicato vai entrar com
ação civil pública

contra jornalista Boris Casoy
Agência Diap – quarta-feira, 06 de Janeiro de 2010

ne estava aberto, Casoy de-
clarou: “Que merda, dois lixei-
ros desejando felicidades do
alto das suas vassouras. Dois
lixeiros... O mais baixo da es-
cala de trabalho”.

No dia seguinte, no mesmo
jornal, o apresentador pediu
desculpas pela atitude. “On-
tem durante o intervalo do Jor-
nal da Band, num vazamento
de áudio, eu disse uma frase
infeliz, por isso quero pedir
profundas desculpas aos ga-
ris e aos telespectadores do
Jornal da Band”, disse.

Na última segunda-feira (4),
o Siemaco entregou na TV
Bandeirantes uma carta de
repúdio a Boris Casoy. “Não
aceitamos as desculpas do
apresentador, que foram me-
ramente formais ao ser pego
ao manifestar o que pensa e
que, infelizmente, reforça o
preconceito de vários setores
da sociedade contra os traba-

lhadores garis e varredo-
res...”

Em uma nota oficial no site do
sindicato, a entidade também cri-
ticou o desmerecimento dado
ao trabalho dos garis.

“Lamentavelmente Casoy
demonstrou não dar valor ao
importante serviço prestado
por nossos trabalhadores,
humilhando-os publicamente.
Ele esqueceu-se que limpe-
za significa saúde pública e,
se nossos ‘lixeiros no alto de
suas vassouras’ não cuidas-
sem da nossa cidade, certa-
mente viveríamos no caos.
Com certeza, podemos viver
sem notícias, mas não sem
limpeza”, diz a nota.

A assessoria de imprensa
da Band informou que o apre-
sentador já pediu desculpas
em público. A direção de jor-
nalismo da emissora ainda
não se manifestou sobre o
caso. (Fonte: Comunique-se)
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