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Obrigatoriedade do voto
A maioria dos brasileiros é contrária à 
obrigatoriedade do voto, atualmente em vigor 
no país, aponta levantamento nacional feito 
pelo Datafolha. Segundo o instituto, 56% 
dos entrevistados são contrários à obrigação 
de comparecer às urnas, ante 41% que se 
dizem favoráveis a esse dever. Não souberam 
responder 1% dos entrevistados, e outros 
1% se disseram indiferentes a respeito. A 
pesquisa, foi realizada entre os dias 8 e 10 de 
dezembro, e foram ouvidos 2.016 brasileiros 
adultos de todas as regiões brasileiras.

*** A taxa de rejeição à obrigatoriedade do 
voto é inferior ao pico registrado na pesquisa 
anterior do instituto, de 2015, quando atingiu 
66%. Em levantamentos feitos ao longo de 
2014, ano eleitoral, os eleitores contrários 
também eram maioria. Já em maio de 2010, 
os blocos contrários e favoráveis ao voto 
obrigatório estavam empatados, com 48% 
cada. Informação IstoÉ

Shopping Centers
Segundo pesquisa feita pela Associação 
Brasileira de Shopping Centers, as vendas 
neste Natal tiveram queda de 12% em relação 
ao ano passado. Os dados foram apurados 
pela Cielo, para compor o Índice Cielo 
do Varejo Ampliado. Apesar de negativo, 
o resultado confirma a resiliência dos 
Shoppings e lojas, que mesmo após meses 
fechados em cumprimento aos decretos 
municipais e estaduais, seguem, aos poucos, 
revertendo as perdas que chegaram a 90% por 
conta da pandemia.

*** Desde o início da reabertura dos 
shoppings, os empreendimentos passaram 
a operar seguindo rígidos protocolos 
estabelecidos pela Abrasce, em parceria com 
instituições referência em saúde no Brasil. 
Para o Natal, devido as particularidades da 
data, a entidade produziu um protocolo 
específico para o momento.

A TAXA DE desemprego no Brasil 
chegou a 14,3% no trimestre, entre agosto 
e outubro deste ano, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. É a 
primeira queda no ano. O índice representa 
aumento de 0,5 ponto percentual, na 
comparação com o trimestre anterior, de 
maio a julho, e de 2,7 pontos percentuais em 
relação ao mesmo período de 2019. 
Portal Metrópoles.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para o ex-senador Geraldo Melo. 
Também celebrando a mesma data, o advogado 
e ex-prefeito de Extremoz, Enilton Trindade. 
Ainda em tempo de parabenizar, Josy Freitas.

Querido da colunista, o amigo e advogado Rilke 
Barth, em click com sua musa Andrezza Saraiva

O abraço carinhoso da colunista, para a prima e 
magistrada Fátima Soares, em click do seu Instagram

Do Instagram: Lydia Constança Barreto com o filho 
Jener Tinoco, em noite de celebração natalina

A energia das Pedras
Beleza e refinamento para atender a vários 
gostos. É assim que Andréa Moura Showroom 
define sua elegante coleção de pedras, numa 
sugestão para celebrar o ano novo. Ametista, 
que traz vitalidade e intuição, Agatha, voltada 
para paz e felicidade, já o Cristal, condiz 
a mais equilíbrio e concentração, Citrano, 
remete prosperidade e abundância, e a Drusa, 
concentra mais força física e habilidade. 
O Quartzo Rosa, destina-se ao amor, paz e 
cura interior, e o Quartzo Verde, é voltado para 
a saúde, coragem, força e disposição.

PIERRE CARDIN
O estilista italiano, naturalizado 
francês, Pierre Cardin, que eternizou 
seu estilo futurista e designs inspirados 
na “Era Espacial”, morreu ontem 
aos 98 anos, no hospital de Neuilly, 
localizado ao oeste de Paris. Cardin foi 
um dos primeiros estilistas a licenciar a 
logo de sua grife para outros produtos, 
como perfumes, cosméticos, canetas e 
cigarros. Portal Uol

Andréa Moura ilustrando a coluna
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