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o menos 5 
países – Es-
tados Uni-
dos, Polônia, 
R e p ú b l i c a 
Tcheca, Ucrâ-
nia e Rússia – 
registraram, 
nos últimos 
dois dias, re-
cordes de no-

vos casos de Covid-19, a doença 
causada pelo novo coronavírus 
(Sars-CoV-2).

Nos Estados Unidos, pela 
primeira vez, foram registradas 
mais de 100 mil novas infecções 
em 24 horas, segundo monitora-
mento da universidade america-
na Johns Hopkins, com 102.831 
novos casos na quarta-feira (4).

O recorde anterior era de 30 
de outubro, quando haviam sido 
registradas 99.321 novas infec-
ções em 24 horas.

O país também teve 1.097 
mortes registradas na quarta-
-feira, levando o total a 233.717, o 
maior número do mundo. O Bra-
sil está em segundo lugar, com 
161.196 óbitos até as 8h desta 
quinta (5), segundo o consórcio 
de veículos de imprensa.

Na Polônia, foram registrados 
27.143 novos casos nas últimas 
24 horas, segundo anúncio feito 
nesta quinta-feira (5) pelo gover-
no do país.

A
Também foram registradas 

367 mortes no mesmo perío-
do. O número quase alcançou 
o recorde diário estabelecido 
na quarta-feira (4), quando 
houve 373 mortes pela doença 
em solo polonês.

O governo do país promete 
medidas mais duras para conter 
a transmissão do vírus se a mé-
dia diária de novos casos ficar 
entre 29 e 30 mil por uma sema-
na. A maioria das lojas de sho-
ppings, teatros, museus, galerias 
e cinemas vai fechar a partir de 
sábado (7), segundo a agência de 
notícias Reuters.

As escolas que já não tenham 
aulas remotas passarão a adotá-
-las a partir de segunda-feira (9), 
e hotéis ficarão abertos apenas 
para hóspedes a negócios.

Na República Tcheca, foram 
15.729 novos casos na quarta-fei-
ra (4), segundo o Ministério da 
Saúde, levando o total de casos 
no país a 378.716.

A pasta registrou, nesta quin-
ta, 220 novas mortes, incluindo 
123 ocorridas na quarta. Tam-
bém houve uma revisão de da-
dos de dias anteriores, levando 
o total de mortes pela Covid-19 a 
4.133 no país.

Os hospitais tchecos vêm 
sentindo a pressão do aumen-
to do número de casos, inclu-
sive entre as equipes de saúde. 

Estados Unidos, Polônia, República 
Tcheca, Ucrânia e Rússia têm recordes 
de novos casos diários de Covid-19

As hospitalizações aumenta-
ram 33%, segundo a agência de 
notícias Reuters, chegando a 
8.278 pacientes internados na 
semana passada.

O governo endureceu as res-
trições para combater o vírus 
em outubro, fechando restau-
rantes, lojas e locais públicos 
como piscinas, academias de 
ginástica, cinemas e teatros. As 
escolas mudaram para o ensino 
à distância e há um toque de re-
colher às 21h.

A Ucrânia teve 9.850 novos 
casos nas últimas 24 horas, 
anunciou o ministro da Saúde 
do país, Maksym Stepanov, 
nesta quinta-feira (5). O núme-
ro ultrapassa o recorde, alcan-
çado no dia anterior, de 9.524 
novas infecções.

O país tem, ao todo, 430.467 
casos de Covid-19, e 7.924 mortes 
pela doença.

Na terça (3), Stepanov decla-
rou que a situação do coronaví-
rus na Ucrânia estava próxima da 
catástrofe – e que o país precisa-
va se preparar para o pior.

“A situação rapidamente 
muda de difícil para catastrófica. 
Precisamos nos preparar para o 
inevitável – é impossível passar 
facilmente a segunda onda", dis-
se Stepanov ao Parlamento.

Ele também alertou que os 
recursos de saúde do país se es-
gotariam caso o número de casos 
diários ultrapassasse 20 mil.

O número de infecções di-
árias na Ucrânia disparou no 
final de setembro e permane-
ceu alto ao longo de outubro, 
levando o governo a estender 
as medidas de bloqueio (lock-
down) até o final deste ano.

Na Rússia, além do recor-
de de novos casos – 19.768 na 
quarta-feira – foi registrado 

também um recorde de mortes 
diárias, com 389 óbitos entre a 
terça e a quarta-feira.

Com os novos números, o país 
tinha, até quarta, 1.693.454 casos 
e 29.217 mortes pela Covid-19.

Dos quase 20 mil novos ca-
sos vistos em solo russo na 
quarta-feira, 5.826 deles, o 
equivalente a 29%, foram re-
gistrados na capital, Moscou. 
O prefeito moscovita, Sergei 
Sobyanin, alertou que a situa-
ção estava piorando na cidade, 
e estendeu o período de ensino 
remoto para alunos de escolas 
secundárias, que começou há 3 
semanas, até 22 de novembro.

O governo russo disse que não 
há planos para um bloqueio am-
plo (lockdown) por enquanto, 
e que medidas específicas são 
suficientes porque a Rússia está 
mais bem preparada do que esta-
va no início da pandemia.

Profissional de saúde e paciente com Covid-19 na UTI se dão as mãos enquanto cama é reposicionada em um hospital de Houston, no Texas
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Polícia Mi-
litar e o 
I n s t i t u t o 
E s t a d u a l 
do Ambien-
te (Inea) 
i n i c i a r a m , 
na manhã 
desta quin-
ta-feira (5), 

uma operação contra o despe-
jo irregular de esgoto nas lago-
as da Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio.

O objetivo é reprimir crimes 
ambientais e conter a poluição 
na região.

As corporações receberam de-
núncias de que dejetos são joga-
dos no sistema de drenagem de 
águas pluviais do bairro, tendo 
como destino o Canal da Joatinga, 
o Quebra-Mar e a Praia da Barra.

A
Por volta das 7h, imagens 

do Globocop mostraram man-
chas e sujeira em um trecho 
da lagoa no Jardim Oceânico, 
onde a fiscalização começou.

A ação desta quinta (5) 
contava com viaturas, moto 
aquática e uma embarcação. 
Nove agentes e quatro fiscais 
do Inea atuavam na incursão, 
além de 22 policiais.

Ao Bom Dia Rio, o coronel 
Fábio Pinho, que comanda a 
operação, afirmou que os agen-
tes vão agir em duas frentes.

A primeira ocorre na Ilha da 
Gigoia, onde há construções 
irregulares e despejo direto de 
esgoto nas águas.

A segunda frente partiria 
do Condomínio Península e ia 
até o Quebra-Mar, com inspe-
ção de condomínios e centros 

PM e Inea fazem operação contra 
despejo irregular de esgoto nas 
lagoas da Barra da Tijuca

Operação contra poluição nas lagoas da Barra da Tijuca 

comerciais que não têm trata-
mento de esgoto.

Essa ação é um desdobra-
mento das últimas incursões da 
Polícia Militar Ambiental e da 
Secretaria de Ambiente e Sus-

tentabilidade. Em setembro des-
te ano, um homem identificado 
como Marcus Vinícius foi preso 
por suspeita de participação da 
milícia na Ilha da Gigoia e por 
descarte irregular de esgoto.

As lagoas do bairro so-
frem com esses resíduos há 
anos. Em 2007, dados cal-
cularam que hav ia 6,7 bi-
lhões de litros de poluição 
no local.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e as po-
lícias civis de 10 estados de-
flagraram, nesta quinta-feira 
(5), a segunda fase da Opera-
ção 404, de combate à pira-
taria digital.

A investigação apontou que 
os suspeitos capturavam o si-
nal e realizavam a retransmis-
são ilegal de conteúdo para 
assinantes do serviço. O grupo 
também ganhava dinheiro por 
meio da veiculação de propa-
gandas em sites piratas – mui-
tos deles com servidores em 
outros países.

Foram cumpridos, por de-
terminação judicial, 25 man-
dados de busca e apreensão, 
além de bloqueio e suspensão 
de 252 sites e 65 aplicativos 
de streaming – que transmi-
tem filmes, séries e programas 
de televisão de forma ilegal. 
Também foram derrubados 27 
sites no Reino Unido e três nos 
Estados Unidos.

Até a última atualização 
desta reportagem, cinco pes-
soas haviam sido presas em 
flagrante.

A Justiça também deter-
minou a retirada do conteú-
do em mecanismos de busca 
e a remoção de perfis e pági-

nas em redes sociais. Com a 
medida, os sites ilegais dei-
xam de constar em buscado-
res na internet.

O principal crime investi-
gado é a violação de direito 
autoral. A pena é de reclusão, 
de dois a quatro anos, além 
de multa para quem distribui 
o conteúdo para obter lucro. 
Para quem consume, a pena é 
de detenção, de três meses a 
um ano, ou multa.

Segundo o Ministério da 
Justiça, a operação conta com 
a colaboração das embaixadas 
dos Estados Unidos e do Reino 
Unido no Brasil.

Os mandados de busca e 

Bolsonaro chama Collor para evento em Alagoas 
e diz que senador 'luta pelo interesse do Brasil'

Ministério da Justiça faz operação contra 
pirataria digital em 10 estados

O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) esteve em 
Piranhas, no Sertão de Alago-
as, nesta quinta-feira (5) para 
inauguração da obra de am-
pliação do Sistema de Abaste-
cimento de Água (SAA). O se-
nador Fernando Collor (PROS) 
também participou do evento.

"Eu fiz um convite e ele 
aceitou. E com muita satis-
fação está integrando essa 
comitiva, o nosso senador 
Fernando Collor. Também, 
um homem que luta pelo in-
teresse do Brasil e também, 
em especial, pelo seu esta-
do", disse Bolsonaro.

Uma ausência no evento 
sentida pelo presidente Jair 
Bolsonaro foi do deputado 
federal Arthur Lira (PP), que 
está com Covid-19 e cumpre 
recomendação médica para o 
isolamento social.

"Falta uma pessoa também 
da nossa articulação política 
na Câmara dos Deputados, 
que é um alagoano, é o pre-
zado deputado Arthur Lira. 
Mais do que fazer articulação, 
é uma pessoa sempre pronta, 
sempre alerta a trabalhar pelo 
seu estado. Tenho certeza que 

na próxima vez, sem a Covid, 
ele estará presente entre nós", 
afirmou o presidente.

Nos últimos meses, Bolso-
naro tem se dedicado a cons-
truir uma base de apoio no 
Congresso Nacional. O pre-
sidente se aliou a deputados 
do Centrão da Câmara, bloco 
informal que envolve diver-
sos partidos, e preencheu 
cargos no primeiro e segun-
do escalões do governo com 
indicações feitas pelo grupo. 
Bolsonaro também trocou de 
vice-líderes na Câmara para 
incluir os novos aliados.

Apesar dos elogios a Collor 
nesta quinta, Bolsonaro votou 
pela admissibilidade do pedi-
do de impeachment do então 
presidente quando era depu-
tado federal. Pouco tempo 
antes, em um discurso na Câ-
mara, em abril de 1992, Bolso-
naro chegou a chamar Collor 
de mentiroso.

“Aprendi, na caserna, que o 
Chefe que mente não merece 
credibilidade. E o Senhor Pre-
sidente da República, Chefe do 
Supremo das Forças Armadas, 
não deixa de ser um grande 
mentiroso”, disse na ocasião.

Policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão na Bahia, durante Operação 404

 Foto: Arquivo pessoal

apreensão foram cumpridos 
nos seguintes estados:

Bahia
Ceará
Goiás
Mato Grosso
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
São Paulo
A força-tarefa, denominada 

404, faz referência ao códi-
go de resposta do protocolo 
HTTP para indicar que a pági-
na não foi encontrada ou está 
indisponível.
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7 a 1 particu-
lar de Wil-
son Witzel 
teve placar 
de 10 a 0 
nesta quin-
ta-feira, na 
sessão do 
Tribunal Es-

pecial Misto que decidiu, por 
unanimidade, pela continui-
dade do processo de impeach-
ment do governador afastado. 
O resultado acachapante ilus-
tra seu declínio político e mo-
ral: o tribunal decidiu que Wit-
zel deve desocupar o Palácio 
Laranjeiras no prazo máximo 
de 10 dias, e também terá cor-
te em um terço do salário. Wit-
zel está afastado do governo 
desde agosto, após suspeitas 
de irregularidades em contra-
tações da pasta da Saúde du-
rante a pandemia.

Em Santa Catarina, a ses-
são que julgou o afastamento 
do governador Carlos Moisés 
(PSL) levou mais de 17 horas. 
No Rio, foram menos de três 
de horas, em outro aspecto 
que dá mostras do isolamen-
to de Witzel. A sessão come-
çou às 10h, e pouco depois do 
meio-dia os membros do cole-
giado já tinham decidido pela 
continuidade do impeach-

O
ment, por maioria simples. O 
tribunal foi formado por cinco 
desembargadores e cinco de-
putados estaduais. Todos fo-
ram a favor.

O deputado estadual Wal-
deck Carneiro (PT) foi quem 
deu o primeiro voto. Em se-
guida, os desembargadores 
José Carlos Maldonado de 
Carvalho, Fernando Foch, Te-
resa de Andrade Castro Ne-
ves, Inês da Trindade de Melo 
e Maria da Glória Bandeira de 
Mello, e os deputados Chico 
Machado (PSD), Carlos Ma-
cedo (Republicanos), Ale-
xandre Freitas (Novo) e Dani 
Monteiro (PSOL). 

'Nem Jesus Cristo teve 
um julgamento justo'

Logo após o fim da sessão, 
Witzel usou as redes sociais 
para se defender, mas também 
atacar. Ele comparou seu jul-
gamento ao de Jesus Cristo e 
acusou a esquerda e "bolsona-
ristas extremistas". "Enfrento 
mais este capítulo com a cons-
ciência tranquila. Trata-se 
de um processo político para 
me desgastar, especialmente 
pela esquerda e por bolsona-
ristas extremistas, mas tenho 
confiança de que deputados 
e desembargadores farão um 

Prosseguimento de impeachment 
de Witzel é aprovado por 
unanimidade no Tribunal Especial

Sessão do Tribunal Especial Misto decidiu admissibilidade do processo de impeachment de Witzel

julgamento justo para o bem 
da democracia", escreveu no 
Twitter.

"Nem mesmo Jesus Cris-
to teve um julgamento justo, 
mas cumpriu seu propósito. 
Não tenho dúvida de que a 
verdade prevalecerá. Infeliz-
mente, a política tem usado o 
processo penal e o impeach-
ment para afastar aqueles que 
não conseguem derrotar nas 
urnas", completou.

Impeachment pode ser 
concluído em janeiro

Com a aprovação da denún-
cia, o relator agora terá dez dias 
para publicar o acórdão. De-
pois, a defesa de Wilson Witzel 
terá mais 20 dias para se mani-
festar. O sistema ainda prevê 
depoimentos de testemunhas 
e alegações finais de defesa e 
de acusação, o que deve durar 

mais alguns meses. Por fim, ha-
verá votação final para decidir a 
cassação definitiva de Witzel e a 
perda de seus direitos políticos. 
Para o presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio, Cláudio de Mello 
Tavares, o impeachment pode 
ser concluído ainda em janeiro.

"Na tese de avanço, acredi-
tamos que em janeiro nós pos-
samos nos reunir para termos 
o julgamento final e definitivo. 
Salvo se houver perícia. Aí, não 
tenho como garantir. A prova 
pericial demanda mais tempo", 
explicou Tavares.

Despejo do Palácio 
Laranjeiras gera debate

Além do prosseguimento do 
impeachment, outros aspectos 
relacionados ao futuro - e ao 
conforto - do governador afasta-
do foram discutidos. A votação 
decidiu que Witzel deve ser des-

pejado do Palácio Laranjeiras e 
ter corte de um terço no salário. 
Os temas geraram debate. A de-
fesa argumentou que a saída do 
palácio influencia na "seguran-
ça" do governador afastado.

"O que está se levando em 
consideração, pelo que eu enten-
di, é que, tendo em vista que ela 
(a denúncia) está sendo acolhida 
e ele está sendo afastado de suas 
funções, consequentemente ele 
não deve continuar ocupando o 
palácio", defendeu o presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio, 
Cláudio de Mello Tavares.

A defesa rebateu. "Senhor 
presidente, a defesa apenas 
pondera que o salário é reduzi-
do em um terço e não em três 
terços. O palácio está sendo 
100% suprimido, e a segurança 
está intrínseca ao palácio". Ta-
vares respondeu: "Mas é uma 
questão legal".

 O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tro Luiz Fux, adiou, na noite 
da última quarta-feira, o julga-
mento da ação sobre a consti-
tucionalidade da proposta que 
altera a distribuição dos Royal-
ties do petróleo entre estados 
e municípios. A sessão estava 
agendada para o dia 3 de de-
zembro, mas, após o adiamen-
to, ainda não tem uma nova 
data para acontecer. 

Em nota, divulgada nesta 
quinta-feira, o governador em 
exercício do Rio de Janeiro, Claú-
dio Castro, agradeceu a decisão 
do ministro.

"A decisão desta noite é de ex-
trema relevância para sociedade 

e investidores do Estado do Rio, 
uma vez que garantirá que não 
haverá colapso financeiro e in-
segurança jurídica. Caso a ação 
fosse aprovada no próximo mês, 
a nova regra representaria R$ 57 
bilhões em perdas de arrecada-
ção nos próximos cinco anos.", 
disse Claúdio Castro.

A decisão do ministro do STF 
se deve a um pedido do gover-
nador em exercício, que está 
buscando um acordo por meio 
do Centro de Mediação e conci-
liação do STF.

Segundo Claúdio Castro, 
em última visita ao ministro 
Luiz Fux, "oferecemos o cami-
nho do diálogo, da conversa 
transparente com os estados 

produtores, não produtores 
de petróleo e com os poderes 
Executivo e Legislativo fede-
rais. O Estado do Rio busca o 
acordo por meio do Centro de 
Mediação e conciliação do STF. 
Estamos dispostos a encontrar 
uma solução definitiva e con-
sensual entre todas as partes 
interessadas."

A lei que prevê divisão dos 
recursos do petróleo entre 
estados e municípios foi san-
cionada pela então presidente 
Dilma Rousseff, em 2012, mas, 
desde 2013, está suspensa por 
uma liminar concedida pela 
ministra Cármen Lúcia. O jul-
gamento já foi adiado ao me-
nos três vezes no STF.

Fux adia julgamento de distribuição 
dos royalties de petróleo

Ministro presidente do STF, Luiz Fux, adiou o julgamento de distribuição de royalties do petróleo

Foto: Fellipe Sampaio / STF
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a d v o g a d a 
que sofreu 
abuso sexu-
al em uma 
clínica de 
m a s s a ge n s 
e estética 
em Magé, 
na Baixada 
Fluminense, 
conta que 

conheceu o suspeito quando 
frequentou uma igreja na 
qual ele era pastor. Com do-
res nas costas, a mulher de 
26 anos que prefere não se 
identificar, decidiu procurá-
-lo depois que ele divulgou 
um tratamento para coluna.

Policiais da 66ª DP (Piabe-
tá) prenderam o pastor em fla-
grante, na terça-feira acusado 
de assediar sexualmente uma 
mulher durante uma sessão de 
massagem. O homem trabalha-

A
va em um centro médico e es-
tético de Piabetá, em uma sala 
alugada. Ao ser preso, o pastor 
alegou aos policiais: "Sou ho-
mem! Isso acontece".

uma advogada de 26 anos 
que prefere não ser identifica-
da. "Ele é pastor.

Pregava em uma igreja que 
frequentei por um tempo! Eu 
seguia ele no Facebook, e vi 
os vídeos sobre o tratamento 
para coluna", conta a advoga-
da. Ela disse que sentia fortes 
dores na coluna e chegou a 
tomar remédios para aliviar 
as dores e parou por conta de 
uma alergia aos medicamen-
tos. "Fui parar no hospital 
duas vezes por conta dessa 
alergia", disse.

"Chamei ele no whatsapp 
e solicitei uma avaliação. A 
avaliação foi normal, com 
roupa. Na primeira sessão eu 

'Pregava em uma igreja que 
frequentei', diz advogada abusada 
em clínica de massagem em Magé

me senti desconfortável. Mi-
nhas dores eram concentra-
das na parte de cima, mas ele 
disse que meu cóccix estava 
deslocado", conta. 

A vítima conta que o ho-
mem pediu a ela que tirasse a 
roupa para fazer a massagem. 
Ele alegou que precisaria ali-
nhar seu cóccix, que estaria 
deslocado. "Ele disse que ha-
viam nódulos na minha viri-
lha e por isso estava doendo. 

Então ele começou a usar 
óleo e massagear a região. Eu 
me senti desconfortável, mas 
ele foi massageando até o joe-
lho. Até que puxou minha cal-
cinha para o lado e introduziu 
a mão e a boca na minha vagi-
na", relata a advogada.

"Eu empurrei ele. Fiquei 
em choque. Disse que ele era 
maluco", conta.

A advogada registrou a 
ocorrência na 66ª DP (Pia-

betá), onde relatou ter sido 
prontamente atendida. "Pega-
ram o endereço e efetuaram 
a prisão". O DIA teve acesso a 
um print da conversa com a 
vítima, onde o pastor diz estar 
envergonhado de si mesmo.

A irmã da advogada relatou 
o caso nas redes sociais, onde 
outra mulher afirmou tam-
bém ter sido vítima de abuso 
durante uma sessão de massa-
gem com o pastor.

Policiais da 24ª DP (Pieda-
de) prenderam, nesta quarta-
-feira, uma mulher suspeita de 
matar uma jovem numa festa 
de aniversário na Abolição, na 
Zona Norte do Rio. Thaís Silva, 
de 31 anos, é acusada de ter 
empurrado Tamíris Batista de 
Andrade, de 24, durante uma 
discussão. A vítima bateu com 
a cabeça no chão. Ela chegou 
a ser levada para o Hospital 
municipal Salgado Filho, no 
Méier, também na Zona Norte, 
mas não resistiu.

O crime aconteceu em junho 
deste ano. De acordo com o de-

legado Tiago Venturini Antunes, 
titular da delegacia da Piedade, 
a festa em que Thaís e Tamíris 
estavam era de uma criança - o 
enteado do pai da vítima:

- Em determinado momento 
elas tiveram uma discussão, a 
princípio por causa de uma bri-
ga de criança ou algo assim. Um 
pouco irrelevante pelas conse-
quências trágicas.

Durante a briga, segundo os 
relatos de testemunhas, Thaís 
teria agarrado Tamíris pelos ca-
belos e a arremessado no chão.

- Com isso ela bateu a cabeça 
forte e já ficou desacordada de 

Homem invade casa por buraco do ar condicionado
 e abusa de menina em Duque de Caxias

Mulher é presa suspeita de matar jovem 
durante festa de aniversário na Abolição

A Polícia Civil investiga o 
caso de um homem que inva-
diu uma casa pelo buraco do ar 
condicionado e abusou sexual-
mente de uma criança, em Du-
que de Caxias. Segundo a famí-
lia, o suspeito aproveitou que 
a menina de 11 anos estava so-
zinha em casa para atacar a jo-
vem. O caso foi divulgado pelo 
site "R7" nesta quinta-feira, 5.

Segundo relatos da vítima, o 
abusador, que era vizinho da fa-
mília, chegou na janela da casa 
pedindo ajuda pois estaria pas-
sando mal. Após se certificar 
que a jovem estava sozinha em 
casa, o homem quebrou as ma-

deiras que fechavam o espaço 
para o ar condicionado e inva-
diu o quarto da criança.

O vizinho enforcou a meni-
na durante o abuso para evitar 
que ela gritasse e, ao sair, le-
vou as chaves da casa da me-
nina e o celular para que ela 
não pudesse fugir ou avisar a 
família. O principal suspeito 
do caso está desaparecido. O 
homem tem 31 anos, é casado 
e é pai de quatro filhos.

A Deam (Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à 
Mulher), que assumiu o caso, 
deve ouvir testemunhas nos 
próximos dias.

Thaís chegando à delegacia da Piedade

Foto: Reprodução

imediato. Foi socorrida pelas 
duas irmãs - disse o delegado.

Ao "Bom Dia Rio", da TV 
Globo, o pai de Tamíris, Cláu-
dio Andrade, contou que a fi-
lha havia pedido para um ca-
sal se retirar da festa:

- Minha filha pediu para um 
casal se retirar. A Thaís ficou 
chateada e se meteu. Quando 
a Tamíris desceu da parte de 
cima da casa, ela foi atacada 
por trás pela Thaís, levando 
golpes no pescoço.

A suspeita responderá pelo 
crime de lesão corporal seguida 
de morte.

A advogada contou que conheceu o suspeito na igraja

 Foto: Reprodução

DEAM de Duque de Caxias

Foto: Reprodução
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o n t i n u a 
aberta a 
c a m p a n h a 
de matrícu-
las e rema-
trículas da 
Escola Firjan 
SESI de 2021 
para alunos 
da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamen-
tal e do Ensino Médio (3º ano). 
A novidade este ano é que o 
processo inicial poderá ser re-
alizado virtualmente pelo site 
da Escola Firjan SESI (https://
escolafirjansesi.com.br/escola-
sesi/educacao-infantil-e-ensi-
no-fundamental/matriculas).

A rematrícula nas unida-
des para alunos regularmen-
te matriculados em 2020 vai 
de 05/10 a 30/12. Para alunos 
da Educação Básica Articula-
da com Educação Profissional 
(EBEP) com gratuidade regula-
mentar, a rematrícula será du-
rante o mês de novembro. Ape-
sar de a pré-matrícula poder 
ser realizada de forma remota, 
a renovação só é efetivada me-
diante assinatura do contrato, 
que deverá ser agendado para 
atendimento presencial pela 
unidade. Os alunos que não efe-
tuarem a matrícula no período 
de renovação não terão assegu-
radas suas vagas para o próximo 
período letivo, ficando sujeitos 
à disponibilidade de vagas.

Já as matrículas para novos 
alunos começaram no dia 03/11 
e prosseguem até 31/03/2021. 
No site, os pais vão cadastrar 
o interesse na matrícula e, em 
seguida, serão convidados, 
junto com os futuros alunos, 
para uma reunião de interação 
on-line com a equipe pedagó-
gica, além de uma visita virtu-
al à escola. O primeiro contato 
também pode ser através de 
uma reunião presencial e de 
uma visita guiada, respeitando 
os protocolos de segurança e 
distanciamento devido ao novo 
coronavírus.

De acordo com Giovanni 
Lima, gerente de Educação Bá-

C
sica da Firjan SESI, partindo de 
uma perspectiva de acolhimen-
to e aproximação, o objetivo 
é conversar com professores 
e conhecer a metodologia, os 
diferenciais e compreender o 
projeto da escola, que progra-
mou o reinício das aulas para 
03/02/2021. “Ninguém escolhe 
uma escola para o filho sem co-
nhecer as pessoas que estão en-
volvidas, o projeto que está sen-
do desenvolvido e a proposta 
de educação que é defendida”, 
afirma Giovanni, ao explicar 
a importância desse primeiro 
contato com a unidade.

 Calendário
Rematrículas:

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 
(3º ano): até 30/12/2020

 Matrículas Novas:
De 03/11/2020 até 

31/03/2021

 Retorno das Aulas
 Presenciais

A escola ainda considera a 
possibilidade de retorno das 
aulas presenciais este ano e está 
preparada para respeitar todos 
os protocolos de segurança 
para garantir o distanciamento 
social. Uma das medidas seria o 

A rematrícula vai até  30 de dezembro.  É hora de recomeçar tudo 

esquema de rodízio: um grupo 
de alunos vai à escola num dia 
e outro assiste a aula de casa. 
No dia seguinte, os grupos in-
vertem as posições. Apesar de 
preparado para voltar com as 
aulas presenciais, “a escola está 
contente com o que foi feito 
no modelo on-line. Com para-
da de apenas 15 dias em março 
por causa da pandemia, a es-
cola rapidamente se adaptou 
ao modelo remoto e, segundo 
pesquisa da Firjan, os pais apro-
varam e os alunos se adaptaram 
muito bem ao modelo”, explica 
Vinícius Mano, coordenador de 
Conteúdo da Educação Básica 
da Firjan SESI.

 
O Industriário do Futuro
A Firjan SESI tem escolas 

com foco no Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, soman-
do cerca de 8 mil alunos e 500 
professores, distribuídos em 14 
unidades. Segundo Regina Mal-
ta, gerente geral de Educação 
da Firjan, a proposta da escola 
vem se definindo no contexto 
de uma transformação profun-
da da sociedade e da indústria, 
que muitos caracterizam como 
a 4ª Revolução Industrial. Sen-
do assim, é uma proposta que 
se apoia na abordagem STEAM, 
na fundamentação científica as-

sociada à vocação tecnológica, 
com ênfase na engenhosidade 
e também no desenvolvimento 
da criticidade, da criatividade e 
na capacidade de inovação.

Ao longo das duas etapas do 
Ensino Fundamental, o traba-
lho se desenvolve com projetos 
inovadores nas áreas de mate-
mática, leitura, artes, ciências 
humanas e naturais e culmina 
com o Ensino Médio associado 
a um curso técnico da Firjan 
SENAI, consoante à vocação da 
instituição e da indústria.

Pensando a robótica como 
instrumento pedagógico, a Es-
cola Firjan SESI investe nesse 
diferencial para propor desafios, 
estimular a criatividade e desen-
volver a capacidade de solucio-
nar problemas. O trabalho com 
a robótica envolve pesquisa, 
exploração da tecnologia e pro-
gramação. As atividades maker 
são essenciais para a abordagem 
integrada de ciências, artes e tec-
nologia, e o programa Firjan SESI 
Matemática associa gamificação, 
investigação e criticidade, para 
dar à matéria uma perspectiva 
instigante e desafiadora, com 
vistas a potencializar o desen-
volvimento das competências 
lógico-matemáticas dos alunos.

Por outro lado, o projeto pe-
dagógico visa o pleno desenvol-

vimento humano de seus estu-
dantes, envolvendo aspectos 
cognitivos, afetivos e sociais, e 
a arte entra para potencializar 
a sensibilidade e a criatividade. 
“Com uma proposta educacional 
sólida, aliada a programas cons-
tituídos para desenvolver uma 
postura investigativa e de forma-
ção de espírito crítico, a Escola 
Firjan SESI desenvolve ativida-
des e projetos que personalizam 
a experiência de aprendizagem 
dos estudantes, de acordo com 
cada etapa de ensino”, explica 
Giovanni Lima, gerente de Edu-
cação Básica da instituição.

Além disso, contribuindo de 
forma diferenciada para a for-
mação integral do aluno, o Cur-
so Técnico da Firjan SENAI, que 
acontece em paralelo ao Ensino 
Médio, amplia as possibilidades 
de escolha de futuro, favore-
cendo a inserção no mundo do 
trabalho ou o acesso ao ensino 
superior. Esse nível, especifica-
mente por sua afinidade direta 
com o foco da indústria, integra a 
oferta gratuita da Firjan SESI SE-
NAI. Nos próximos meses será 
lançado o edital de acesso, prefe-
rencialmente para dependentes 
de industriários, considerando 
o critério de baixa renda, confor-
me exigência do Regulamento 
do SESI e Regimento do SENAI.

Escola Firjan SESI 
segue com matrículas e 
rematrículas para 2021



Pássaro iluminado

artista está 
c o n c o r r e n d o 
ao prêmio de 
Melhor Álbum 
de Música Ser-
taneja, com seu 
projeto ‘Ori-
gens’, gravado 
em 2019 em 

Sete Lagoas/MG — cidade 

natal da artista — e que res-
gata suas raízes e traz faixas 
repletas de emoção. 

A cantora já foi indica-
da sete vezes à premiação 
e venceu em 2016, como 
Melhor Álbum de Música 
Sertaneja com seu trabalho 
‘Amanhecer’. Nesta edição 
de 2020, Paula Fernandes 

Paula Fernandes 
é indicada ao Grammy 
Latino 2020

A

e chamo Maia Muller, 
tenho 30 anos, moro em 

Santo André/São Paulo. 
Sou formada em psico-

logia e pós graduada em 
cuidados paliativos. Traba-

lhei na área hospitalar por alguns anos 
até decidir me dedicar totalmente a vida 
de modelo e influencer. Faço presenças 
vip em eventos, ensaios fotográficos e 

recentemente recebi o título de Musa do 
Palmeiras 2020. Sou uma mulher vista 
como brava, dura, mas é só dar uma chan-
ce de me conhecer melhor para saber que 
sou coração mole total. Amo ajudar as 
pessoas e dou tudo de mim aos amigos e 
pessoas que amo. Em relação a minha per-
sonalidade, sou determinada e teimosa, 
não desisto dos meus objetivos por mais 
difíceis que pareçam ser.

M
ul

le
r

humaniza’, o show da edi-
ção deste ano será reformu-
lado e, antes da transmissão 
oficial, a première será reali-

zada, virtualmente, para en-
trega do prêmio aos vence-
dores, que serão revelados 
em 19 de novembro.

M
ai

a
M
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a

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando também irá apresentar a ca-
tegoria Melhor Canção em 
Língua Portuguesa, das quais 
os indicados são:

· "A Tal Canção Pra Lua 
(Microfonado)" — Vitor Kley, 
compositor (Vitor Kley & Sa-
muel Rosa);

· "Abricó-de-Macaco" — 
Francisco Bosco & João Bos-
co, compositores (João Bos-
co);

· "Amarelo (Sample: Sujei-
to de Sorte - Belchior)" — DJ 
Duh, Emicida & Felipe Vas-
são, compositores (Emicida 
com Majur & Pabllo Vittar);

· "Libertação" — Russo Pas-
sapusso, compositor (Elza 
Soares & BaianaSystem com 
Virgínia Rodrigues); 

· "Pardo" — Caetano Velo-
so, compositor (Céu).

Com tema ‘A música nos 
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F l a m e n g o 
trata como 
p r i o r i d a d e 
a contra-
tação de 
Pedro, ar-
tilheiro da 
equipe na 
t e m p o r a -
da que está 

emprestado pela Fiorenti-
na só até dezembro. O clube 
diz que já abriu as conversas 
com os italianos para tentar a 
compra definitiva do atacan-
te, autor de 20 gols em 2020.

Para exercer o direito de 
compra, o Fla precisa pagar 
um total 12 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 79 milhões). 
Deste valor, o clube já vem 
quitando 2 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 13 milhões), 
referentes ao empréstimo. 
Portanto, precisaria desem-
bolsar outros 10 milhões de 
euros (R$ 66 milhões).

- A contratação é importan-
te. Os números falam por si só. 

O
O Flamengo vai fazer o máxi-
mo esforço para conseguir a 
contratação. Já foi feito em ou-
tros casos, como do Arrasca-
eta, Gabigol, Gerson... Vamos 
tentar efetivar, com todas as 
dificuldades que estamos en-
contrando - afirmou Marcos 
Braz, vice-presidente de Fu-
tebol, em entrevista coletiva 
virtual nesta quinta-feira.

"Não ter público atrapalha 
a parte financeira. Mas va-
mos encontrar um caminho. 
Já estamos conversando com 
a Fiorentina", completou.

Na última quarta, novamen-
te titular, Pedrou marcou duas 
vezes na vitória por 3 a 2 sobre 
o Athletico que garantiu ao Fla-
mengo uma vaga nas quartas 
de final da Copa do Brasil.

O Flamengo volta a campo 
no próximo sábado num due-
lo importante contra o Atléti-
co-MG, às 18h15 (de Brasília), 
no Mineirão. O jogo é válido 
pela 20ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Flamengo trata como prioridade 
e tem negociação aberta com a 
Fiorentina por Pedro

Pedro, atacante do Flamengo


