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Projeto de lei autoriza
migração de professores
estaduais de 22 para 40 horas

Deputada Adriana Balthazar oficia o MEC 
pelo retorno das aulas no Colégio Pedro II

A deputada estadual Adriana 
Balthazar (Novo) enviou ofício 
ao Ministério da Educação so-
licitando providências para o 
retorno presencial imediato das 
aulas em todas as unidades do 
Colégio Pedro II. Neste sábado 
(23/10), os alunos da rede fa-
rão, a partir das 11 horas, uma 
manifestação pela volta das 
aulas, suspensas desde março 
de 2020. No ofício, a deputada 
questiona a justificativa do rei-
tor, Oscar Halac, de que as sa-
las ainda não estão preparadas 
para receber os estudantes.

¨Hoje, temos mais de 13 mil 
alunos desesperados porque 
não conseguem voltar para as 
salas de aula. Os jovens que 

vão fazer as provas do Enem 
não se sentem em igualdade 
com os outros estudantes para 
competir por uma vaga na uni-
versidade. Os professores e 
adolescentes já estão vacina-
dos e querem voltar. A única 
barreira é o reitor¨, ressaltou a 
deputada, que também enca-
minhou um ofício a Oscar Ha-
lac em resposta à nota divulga-
da por ele informando que as 
aulas presenciais só retornarão 
em março de 2022.

A rede mobilizada pela rea-
bertura do Colégio vem anga-
riando cada vez mais apoiado-
res. Só para se ter uma ideia, o 
Movimento pela Abertura CPII, 
criado pelos alunos, já conta 

com mais de 1000 seguidores 
no Instagram.

“O Colégio Pedro II é tradicio-
nal e tem uma história irretocá-
vel. O que o reitor está fazendo 
é manchar a reputação de uma 
importante instituição do Rio de 
Janeiro”, completou a deputada. 

O fechamento prolongado do 
Colégio Pedro II levou ao ajui-
zamento de Ação Civil Pública 
pelo Ministério Público do Rio 
de Janeiro (ACP nº 5072345-
69.2021.4.02.5101) requerendo 
o retorno presencial das aulas a 
partir de 18 de outubro, seguin-
do as mesmas diretrizes gerais 
de retorno seguro estabeleci-
das para o restante da rede na-
cional de ensino.

omeçou a 
tramitar na 
A s s e m b l e i a 
Legislativa do 
Rio (Alerj) o 
projeto de lei 
5034/21, que 
permite a mi-
gração de pro-
fessores es-
taduais com 

carga horária de 22,5 horas para 40 horas 
semanais.  A proposta de ampliação da 
jornada de trabalho dos docentes II é de 
autoria do deputado estadual Sergio Fer-

C
nandes (PDT), e foi publicada no Diário 
Oficial desta quinta-feira (21/10).

“Este é um pedido antigo que recebo 
dos professores. A migração do docente 
II com matrícula de 22,5 horas para 40 
horas valoriza o servidor e possibilita o 
aumento da carga horária para que a Se-
cretaria de Educação crie estratégias edu-
cacionais e pedagógicas para melhorar 
o ensino e aprendizado dos nossos alu-
nos”, defende Sergio Fernandes.

De acordo com o texto, a opção do 
docente II pelo regime de 40 horas será 
permanente. Mas caberá à Secretaria 
de Educação regulamentar os proce-

dimentos de mudança de jornada. A 
proposta destaca que a pasta deve 
observar a carência de professores, a 
manifestação da vontade do servidor 
e que precisará realizar processo sele-
tivo público e transparente.

Assim como na lei que autorizou 
a migração de professores 16 para 
30 horas, o projeto propõe que a 
secretaria crie uma comissão mista 
para tratar dos critérios de seleção 
dos professores. 
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Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) o projeto de lei 5034/21

Neste sábado (23/10), alunos farão uma manifestação em frente à unidade do Centro
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P e t r o b r a s 
vai reajustar 
mais uma vez 
os preços da 
gasolina e do 
diesel para as 
distribuido-
ras. Segundo 
comunicado 
d i v u l g a d o 

nesta segunda-feira (25) pela pe-
troleira, os novos valores passam 
a vigorar a partir de terça (26).

A alta já havia sido antecipada 
no domingo pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Durante um evento 
em Brasília, ele afirmou que "infe-
lizmente, pelos números do preço 
do petróleo lá fora e do dólar aqui 
dentro nos próximos dias, a partir 
de amanhã, infelizmente teremos 
reajuste do combustível".

Com a alta, o preço médio de 
venda da gasolina passará de R$ 
2,98 para R$ 3,19 por litro, um re-
ajuste médio de R$ 0,21 por litro 

A
(alta de 7,04%). É o segundo re-
ajuste no preço do combustível 
este mês. No último dia 9, a gasoli-
na já havia subido 7,2%.

Já o litro do diesel A passará 
de R$ 3,06 para R$ 3,34 por li-
tro, refletindo reajuste médio 
de R$ 0,28 por litro (alta de 
9,15%). A última alta do com-
bustível havia sido em 28 de 
setembro, de 8,89%.

No ano, o diesel já acumula 
alta de 65,3% nas refinarias. 
Já a gasolina subiu 73,4% no 
mesmo período.

Nos postos, o preço médio da 
gasolina ficou em R$ 6,36 o litro 
na semana passada, com o valor 
máximo chegando a R$ 7,46, de 
acordo com levantamento da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O óleo diesel, por sua vez, 
registrou preço médio de R$ 5,04 
e máximo de R$ 6,42 o litro.

"Esses ajustes são importantes 

Petrobras reajusta 
mais uma vez preços 
da gasolina e do diesel

Litro da gasolina terá alta de 7,04% nas refinarias; diesel sobe 9,15%.

A Secretaria Estadual de 
Educação tenta ampliar a busca 
pelos estudantes que deixaram 
de frequentar as aulas remotas 
e presenciais. Para isso, contará 
com cerca de 10,5 mil agentes 
comunitários e assistentes so-
ciais para visitar as residências. 
Os detalhes do projeto ainda es-
tão em debate. A intenção é re-
cuperar os alunos antes do fim 
do ano letivo, daqui a 60 dias. 
As aulas na rede estadual volta-
ram ao modo 100% presencial 
nesta segunda-feira (25).

A busca ativa já é realizada 
pelas escolas, segundo a se-
cretaria de Educação, através 
de mensagens nas redes so-
ciais e conversas com os res-
ponsáveis. O objetivo, agora, 
é ampliar a rede com a ajuda 
da Assistência Social e de as-
sociações de moradores das 
comunidades. Segundo da-
dos da própria Seeduc, cerca 
de 80 mil estudantes não fre-
quentaram as aulas regular-
mente durante o ano - nem 
presencialmente, nem com 
atividades online. O grupo 
representa cerca de 11% dos 
pouco mais de 720 mil estu-
dantes da rede.

Assistentes sociais atuarão na busca por estudantes 
que não frequentaram as aulas da rede estadual

Assistentes sociais atuarão na busca por estudantes que não frequentaram as aulas da rede estadual

Foto: Sandra Barros

Estado do Rio está com indicadores pré-endêmicos: 
'Temos as menores taxas de incidência e de 
mortalidade da série histórica', diz secretário

Com o avanço da vacinação 
da Covid-19, o Estado do Rio 
já possui indicadores pré-en-
dêmicos, segundo o secretário 
estadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe. No último mapa de 
risco para o coronavírus todas 
as regiões do estado apresen-
tavam bandeira amarela e, de 
acordo com Chieppe, alguns 
municípios já devem apare-
cer com bandeira verde na 
próxima semana:

— Quando pegamos os in-
dicadores epidemiológicos 
do estado e os indicadores 
assistenciais, temos hoje pa-
râmetros que consideramos 
pré-endêmicos. Temos a 
menor taxa de incidência da 
nossa série histórica, a menor 
taxa de mortalidade da série 
histórica. Também em atendi-
mento em UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) e taxa 
de ocupação de UTI e enfer-
marias. É um cenário tranqui-
lizador — disse Chieppe.

Enquanto a Alerj discute 
um projeto que faculta a se-
cretaria de Saúde a decretar os 

parâmetros para flexibilizar o 
uso de máscara no Rio, o esta-
do estuda quais parâmetros 
vai instituir para a desobri-
gar a proteção em ambientes 
abertos. Segundo Chieppe, 
entre os parâmetros está de 
65% a 70% de vacinação com 
duas doses da população em 
geral e 75% da população-alvo 
(maiores de 12 anos):

— Não vamos discutir agora 
flexibilizar em ambientes fe-
chados ou com aglomeração. 
Cada município poderá ou 
não flexibilizar quando che-
gar em certo patamar. Um dos 
pressupostos para avançar 
para flexibilização é ter uma 
baixa transmissão — afirma.

O secretário também cobrou 
uma atualização dos municípios 
quanto a sua cobertura vacinal:

— Sabemos hoje que está 
avançada, mas temos um atra-
so da notificação. Municípios 
que eventualmente quiserem 
flexibilizar terão que avançar 
na cobertura e na alimentação 
dos sistemas de maneira ade-
quada — explica.

"Desde março desse ano o 
sistema está híbrido, presencial 
e remoto. Mas nossas diretoras 
a todo momento trabalharam 
em busca ativa para que os alu-
nos retornassem às salas. A par-
tir dos próximos dias o governo 
iniciará um grande programa 
de busca ativa, com nove mil 
mulheres e 1,5 mil assistentes 
sociais. Não mediremos esfor-
ços para que os alunos retor-
nem. Faltam aproximadamen-
te 60 dias para o término das 
aulas, mas serão 60 dias muito 
importantes", afirmou o secre-
tário estadual de Educação, 
Alexandre Valle.

Aulas podem voltar ao modo 
remoto em caso de agravamento 

no mapa de risco
Na rede estadual, a volta às 

aulas totalmente presenciais 

não modifica as medidas sa-
nitárias que já eram adotadas 
desde março, quando cerca de 
40% dos alunos começaram 
a frequentar as salas em siste-
ma de revezamento. O uso de 
máscaras segue obrigatório, e 
o protocolo em caso suspeito 
de covid-19 segue o mesmo: 
primeiro, isola-se o aluno, ou 
o professor, e investiga-se com 
quem ele teve contato. Não es-
tão previstas, por exemplo, a 
suspensão de turmas inteiras e 
o fechamento de escolas em ca-
sos isolados da doença.

"Não se fecha a escola. Iden-
tifica-se o aluno, isola-se o 
aluno. A secretária monitora 
indivíduos próximos ao aluno. 
O protocolo não prevê fecha-
mento das escolas", explicou o 
secretário estadual de Saúde, 
Alexandre Chieppe.

para garantir que o mercado siga 
sendo suprido em bases econô-
micas e sem riscos de desabaste-
cimento pelos diferentes atores 
responsáveis pelo atendimento 
às diversas regiões brasileiras: dis-
tribuidores, importadores e outros 
produtores, além da Petrobras", 
diz a estatal em nota.

Petróleo e dólar em
 patamares mais elevados

A explicação para o aumen-
tos dos preços dos combustí-

veis está em vários fatores, mas, 
principalmente, no valor do pe-
tróleo e no câmbio.

O dólar e a cotação do petróleo 
vêm tendo mais influência sobre 
os preços de combustíveis no Bra-
sil desde 2016, quando a Petrobras 
passou a praticar o Preço de Pari-
dade Internacional (PPI), que se 
orienta pelas flutuações do merca-
do internacional.

Na semana passada, o preço 
do barril de petróleo Brent – re-
ferência internacional – fechou 

acima em US$ 85,53, perto das 
máximas desde o final de 2018. 
No começo do ano, o preço mé-
dio estava abaixo de US$ 65.

Já o dólar atingiu R$ 5,6282, 
acumulando alta de mais de 
3% na semana.

Segundo a Petrobras, o ali-
nhamento de preços ao mercado 
internacional "se mostra especial-
mente relevante no momento 
que vivenciamos, com a deman-
da atípica recebida pela Petrobras 
para o mês de novembro de 2021".
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro afirmou 
nesta segun-
da-feira que 
não é "mal-
vadão" e que 
não quer "au-
mentar o pre-
ço de nada". 

Bolsonaro tem sido pressionado 
pelo aumento da inflação, espe-
cialmente dos combustíveis, mas 
tem colocado a responsabilidade 
no cenário econômico mundial.

— Alguns me criticam, o pre-
ço do combustível, o preço do 
gás. Eu não sou malvadão, eu 
não quero aumentar o preço de 
nada. Mas não posso interferir 
no mercado — disse Bolsonaro, 
em entrevista à rádio Caçula 
FM, do Mato Grosso do Sul.

Em outro momento da entre-

O
vista, o presidente afirmou que 
haveria um reajuste no combustí-
vel — o que foi confirmado horas 
depois pela Petrobras —, mas que 
ele gostaria que isso não ocorresse

— Vem reajuste de combus-
tível? Vem. Não estou queren-
do, gostaria que não viesse. Mas 
como eu disse agora há pouco, (é 
só) ver o preço do petróleo lá fora, 
do barril, e ver como está o dólar 
aqui dentro. Quando se fala em 
aumento de combustível, isso é 
uma correia de transmissão para a 
inflação, tudo sobe.

Bolsonaro disse que é uma 
"realidade" e que "o mundo 
todo está sofrendo".

— Agora, eu não sou malva-
do, eu não quero aumento de 
combustível, mas é uma rea-
lidade. O mundo todo está so-
frendo com a economia neste, 
espero, pós-pandemia.

'Não sou malvadão, não 
quero aumentar o preço 
de nada', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, durante entrevista a uma rádio 

O prefeito Eduardo Paes dis-
se, nesta segunda-feira, após o 
lançamento do BRT Rosa, que 
traz espaço exclusivo para mu-
lheres e crianças, que espera 
ampliar a oferta desses articu-
lados em 2022. A previsão, que 
depende da chegada de novos 
ônibus à frota do transporte, foi 
feita horas após o serviço come-
çar a funcionar nesta segunda, 
na linha 17 (Campo Grande x 
Santa Cruz - Parador). A opera-
ção conta com 14 articulados 
onde os assentos traseiros estão 
reservados para o público femi-
nino, sempre das 5h às 8h e das 
16h às 19h, nos dias úteis.

"Hoje iniciamos a operação 
do BRT rosa. É uma iniciativa 
que, infelizmente, ainda vai es-
tar limitada a Cesário de Melo. 
Assim que forem chegando 
novos ônibus e o BRT for me-
lhorando, iremos ampliar isso 
para todos os serviços e linhas 
do BRT", compartilhou.

A interventora do BRT Rio, 
Cláudia Secin, esteve presente 
no início das operações na Es-
tação Cesarão III, também falou 
sobre a possibilidade de amplia-
ção do esquema especial dedi-
cado ás mulheres nas demais 
linhas do transporte na cidade. 

BRT Rosa deve ser ampliado em 2022 com 
a chegada de novos articulados, diz Paes

BRT Rosa começa a operar nesta segunda-feira com fiscalização da Guarda Municipal dentro dos coletivos

Foto: Divulgação

Foto: Fabiano Rocha

Parlamentares da oposição pedem no STF investigação 
de Bolsonaro por fake news sobre vacina e Aids

Parlamentares do PSOL e PDT 
entraram com uma ação nesta 
segunda-feira (25) no Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedindo a 
investigação de Jair Bolsonaro pela 
fake news propagada pelo presi-
dente que associa a vacina contra 
a Covid com o risco de pegar Aids.

A associação é falsa e não faz 
sentido cientificamente. Bolso-
naro deu a declaração em uma 
live que foi ao ar na quinta-feira 
(21). Na noite deste domingo (24), 
o Facebook tirou a live do ar.

Nela, Bolsonaro mencionou 
uma notícia falsa que diz que 
relatórios oficiais do Reino 
Unido teriam sugerido que as 
pessoas totalmente vacinadas 
estariam desenvolvendo a Sín-
drome de Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) "muito mais 
rápido do que o previsto".

Na ação enviada ao STF, os 
parlamentares disseram que o 
fato de Bolsonaro disseminar 
mentiras sobre a vacinação é 
um "desrespeito" com as fa-
mílias que tiveram perdas de 
entes pela Covid.

"O presidente da República 
mentir sobre a vacinação – utili-
zando um site conspiracionista 
e conhecido pelas fake news 
– além de um ato criminoso, é 
um absoluto desrespeito para 
com o país e com as famílias en-
lutadas", escreveram.

Facebook tira do ar
Ao tirar do ar a live de Bolso-

naro, o Facebook afirmou que as 
políticas da empresa "não permi-
tem alegações de que as vacinas 
de Covid-19 matam ou podem 
causar danos graves às pessoas”.

"Como o BRT ainda não dis-
põe de uma frota numa quanti-
dade suficiente para levar o BRT 
Rosa a todas as linhas, nós esco-
lhemos a linha 17, que liga Santa 
Cruz a Campo Grande, é uma 
demanda antiga das mulheres 
da Zona Oeste. Um projeto pi-
loto, que deve ser ampliado no 
ano que vem. É um projeto pilo-
to e vamos começar aos poucos 
para fazer dar certo", comentou 
a interventora em entrevista ao 
Bom Dia Rio, da TV Globo, desta 
segunda-feira.

Ainda segundo Secin, que 
esteve acompanhada da verea-
dora Verônica Costa, autora do 
projeto, tudo irá depender da 
receptividade do carioca ao ser-
viço dedicado às mulheres. O 
BRT Rosa tem circulação restri-

ta à linha 17, que faz o trajeto en-
tre Campo Grande e Santa Cruz 
passando pelas estações que fi-
cam na Av. Cesário de Melo.

"A gente espera que a popu-
lação colabore. Os ônibus estão 
sinalizados internamente, com 
espaços exclusivos para mulhe-
res e crianças de até 12 anos. Está 
tudo bem delimitado. As esta-
ções também contam com uma 
sinalização mostrando a porta 
exclusiva de embarque para 
mulheres e crianças. Esperamos 
a colaboração dos homens da 
Zona Oeste. Que respeitem as 
mulheres e o BRT Rosa", disse 
Cláudia, em entrevista ao Bom 
Dia Rio, da Rede Globo.  A vere-
adora Verônica Costa, autora do 
projeto, também participou da 
inauguração.

Aids e vacina: entenda por que o Facebook tirou live de Bolsonaro do ar
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m corte pro-
fundo na 
encosta dá a 
dimensão da 
d e s t r u i ç ã o 
numa área 
de proteção 
a m b i e n t a l 
para erguer 
ilegalmente 

o Viva Verde Residencial, na Rua 
Soldado Antônio da Silveira, no 
Rio da Prata, em Campo Grande. 
A obra continua paralisada, des-
de que a Secretaria municipal de 
Meio Ambiente, com o apoio da 
Polícia Militar, realizou uma ope-
ração, em 23 de setembro, pondo 
abaixo o que estava pronto. O ter-
reno está cercado, com cadeado e 
vigia. Um levantamento inédito 

U
da secretaria, a partir de dados de 
satélites disponíveis, revelam o 
tamanho do estrago promovido 
especialmente por milicianos e 
narcomilicianos na cidade para 
erguer empreendimentos: de ja-
neiro de 2017 a janeiro de 2020, 
o Rio perdeu 497 hectares em 
áreas verdes — 4,97 milhões de 
metros quadrados, o que é equi-
valente a dois bairros da Urca — 
que deveriam estar preservadas.

Campo Grande, Guarati-
ba, Santa Cruz e Paciência, 
na Zona Oeste, são os bairros 
mais afetados. Para tentar 
frear a ação de grupos cri-
minosos, neste ano a secre-
taria passou a realizar ações 
focadas em áreas onde estão 
os maiores problemas do 

A encosta devastada no Rio da Prata para levantar um condomínio

Uma grande quantidade de 
drogas foi encontrada na manhã 
desta segunda-feira (25) dentro 
das dependências do Ciep Mestre 
Cartola, em Vigário Geral, Zona 
Norte do Rio. Os entorpecentes 
que estavam em galões, dividi-
dos entre maconha e cocaína, fo-
ram apreendidos por equipes da 
Polícia Militar que realizam, des-
de as primeiras horas da manhã 
de hoje, uma grande operação no 
Complexo de Israel. 

O Batalhão de Operações Es-
peciais (BOPE) também apreen-
deu dois fuzis, sendo um deles 
desmontado, peças de arma-
mento de guerra, granada, mu-
nição e tabletes de maconha no 
Beco do Geraldo, em Parada de 
Lucas. Segundo a corporação, 
um homem foi preso.

Em outro ponto do Complexo 
de Israel, dois carros roubados fo-
ram apreendidos. Um deles tinha 
marcas de tiros no vidro.

A região onde as drogas fo-
ram localizadas faz parte do 
conjunto de favelas que englo-
ba ainda as comunidade da Ci-
dade Alta, Cinco Bocas, Parada 
de Lucas e Pica-pau. O comple-
xo é controlado pelo traficante 
Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 
Peixão, ligado à facção Terceiro 
Comando Puro (TCP). Ele é con-
siderado foragido da Justiça.

A Secretaria Municipal de 

PM encontra grande quantidade de drogas 
dentro de Ciep em Vigário Geral

PM encontra grande quantidade de drogas dentro de Ciep em Vigário Geral

Foto: Fabio Costa 
A juíza Cintia Souto Macha-

do de Andrade, do VII Juizado 
de Violência Doméstica da Bar-
ra da Tijuca, aceitou a denúncia 
do Ministério Público contra 
o empresário Christian Kist-
mann Jacob, de 31 anos, pelos 
crimes de estelionato e furtos 
contra duas ex-namoradoras. 
De acordo com a acusação 
da promotora Valéria Videira 
Costa, o rapaz, “em virtude da 
confiança estabelecida com as 
vítimas, pelo convívio diário e 
relacionamento amoroso com 
ambas”, as incentivou na par-
ticipação de “oportunidades 
de negócios que jamais existi-
ram” e ainda “subtraiu bens de 
grande valor”.

As investigações da 13ª 
DP (Ipanema) mostraram 
que Christian se apresentava 
como um empresário e som-

melier que estava abrindo 
uma distribuidora de cervejas 
artesanais na Flórida e inves-
tindo em uma revendedora 
que intermedia operações de 
vendas e terceiriza processo 
de estocagem e distribuição 
com fornecedores, em um 
modelo chamado dropshi-
pping. Ele teria convencido 
duas ex-namoradas e três 
amigos a aplicarem e a faze-
rem parte de seus negócios. 
Após constatarem serem ví-
timas de um golpe, os cinco 
procuraram a delegacia.

— As vítima recebem com 
satisfação a decisão da Justiça, 
que representa mais um passo 
no sentido da responsabilização 
dos vários crimes cometidos 
— afirmou o advogado André 
Perecmanis, que representa as 
ex-namoradas de Christian.

Educação (SME) disse que está 
apurando o que aconteceu e 
que a direção do Ciep Mestre 
Cartola está colaborando com 
as autoridades policiais para 
que os fatos sejam esclarecidos. 
Não havia alunos no momento 
da apreensão, pois a escola ain-
da estava fechada.

A ocorrência foi registrada na 
38ª DP (Brás de Pina).

O chefe do tráfico do Comple-
xo de Israel, na Zona Norte do 
Rio, Álvaro Malaquias, o Peixão, 
fez uma aliança com traficantes 
paulistas do Primeiro Comando 
da Capital (PCC), para que eles 
fornecessem armas e drogas para 
suas comunidades.

Os negócios interestaduais fo-
ram descobertos após a prisão em 
flagrante do traficante paulista 
Adriano Pereira de Souza, conhe-
cido como Cigano ou Dente de 

Ouro, durante operação da DCOD, 
em abril, em Parada de Lucas.

Polícia encontra 'mansão' do 
traficante Peixão do Complexo de 
Israel, em Parada de Lucas

A especializada descobriu que 
Cigano veio para o Rio de Janeiro 
com a missão de fechar negócios 
com Peixão, a respeito do forneci-
mento de drogas e armas, e fazer 
assim uma aliança entre o carioca 
ligado à facção Terceiro Coman-
do Puro (TCP) e o PCC. Peixão 
também é acusado de fornecer 
drogas para as favelas do Buraco 
do Boi, em Nova Iguaçu, e Parque 
Paulista, em Duque de Caxias.

O território controlado por Pei-
xão ficou conhecido depois que 
o criminoso passou a exibir sím-
bolos do Estado de Israel, como 
a Estrela de Davi, em pontos das 
comunidades para demarcar o 
seu domínio.

Rio. Desde o início do ano, 
foram feitas mais de 70 ope-
rações em locais onde foram 
suprimidos 285 mil metros 
quadrados de vegetação. A 
estimativa do órgão é de que 
o prejuízo dado aos grupos 
criminosos com essas ações 
seja de pelo menos R$ 374,28 
milhões. Tal cálculo foi feito 
a partir de investimentos re-

alizados e de futuros lucros, 
considerando plantas de em-
preendimentos encontradas.

— Se a prefeitura conseguiu, 
em pouco mais de nove meses, 
provocar um impacto de mais 
de R$ 374 milhões, qual é o ta-
manho dessa indústria? São 
grupos criminosos, poderosos e 
organizados — diz o titular da se-
cretaria, Eduardo Cavaliere, que 

passa uma mensagem àqueles 
que pensam em comprar um 
imóvel: — Não invistam dinhei-
ro nesses loteamentos. Como é 
o modus operandi desses gru-
pos? Eles protocolam na prefei-
tura um pedido de legalização, 
que mostram para pessoas in-
teressadas em comprar. Dizem 
que vão legalizar. Só que esses 
loteamentos são ilegalizáveis.

Em três anos, milícia do Rio destruiu 
quase 5 milhões de m² de área verde 
que deveria estar preservada 

Christian Kistmann Jacob, de 31 anos, se aproveitaria da confiança das vítimas 

Foto: Reprodução

Empresário vira réu por estelionato 
e furtos contra ex-namoradas
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Águas do 
Rio esteve 
presente no 
projeto “Pre-
feitura no 
seu Bairro”, 
realizado no 
Morro Azul, 
no Jardim 
Sumaré. A 

iniciativa, que aconteceu no úl-
timo sábado (23), é uma realiza-
ção da Prefeitura de São João de 
Meriti e contou com a presença 
do governador Cláudio Castro, 
que entregou o certificado de 
participação da concessão dos 
serviços de saneamento ao pre-
feito da cidade, Dr. João (DEM).

A programação contou ain-
da com a oferta de serviços 

A
públicos aos moradores da 
comunidade e adjacências.  A 
Águas do Rio levou informa-
ções sobre a atuação da empre-
sa no município e falou sobre o 
consumo racional da água.

Josefa do Nascimento, mo-
radora da região, conheceu 
um pouco sobre a empresa, e 
falou o que achou. “Ter água 
tratada é muito importante. 
Pelo que conheci da empresa, 
acredito que a Águas do Rio 
fará um belo trabalho e nos 
entregará uma água boa, com 
qualidade,” disse.

 A empresa passará a atuar 
no abastecimento de São João 
de Meriti a partir do dia 1º de 
novembro. Apenas na cidade, 
mais de R$ 260 milhões serão 

Águas do Rio participa do 
projeto Prefeitura no seu 
Bairro, em São João de Meriti

Concessionária atuou levando informações sobre como será a atuação da empresa no município

investidos ao longo da con-
cessão. A missão é garantir o 
fornecimento regular de água, 
tratar 100% do esgoto coleta-
do, contribuir para a recupera-
ção ambiental, com destaque 
para a Baía de Guanabara e da 
Bacia do Guandu, levar mais 
saúde, dignidade e qualidade 
de vida para a população.

Águas do Rio
A Águas do Rio, empresa da 

Aegea Saneamento, será res-
ponsável pelo abastecimento 
de água e esgotamento sani-
tário em 27 municípios flumi-
nenses, incluindo 124 bairros 
da capital (Centro e Zonas Sul 
e Norte). Aproximadamente 
10 milhões de pessoas serão 

beneficiadas com o acesso 
regular a água tratada e à co-
leta e tratamento de esgoto. 
Apenas na Baixada Fluminen-
se, a concessionária vai atu-
ar em nove municípios: São 
João de Meriti, Belford Roxo, 
Magé, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu, Nilópolis, Queimados, 
Mesquita e Japeri.

Mais do que moradia: a volta 
da dignidade. O Governador do 
Estado do Rio, Cláudio Castro, 
e o Secretário de Infraestrutura 
e Obras, Max Lemos, assina-
ram, nesta sexta-feira (22), um 
termo de cooperação técnica 
com a Prefeitura de Duque de 
Caxias para a reforma do con-
junto habitacional Salgado Fi-
lho, em Xerém.

 O investimento previsto 
para ser aplicado na reestrutu-
ração do local é de R$ 3,2 mi-
lhões, através do programa ha-
bitacional Casa da Gente, que 
prevê intervenções públicas 
na ordem de  R$200 milhões 
na reforma de 60 residenciais 
com mais de uma década de 
construção por todo o estado. 
O prefeito de Duque de Caxias, 
Washington Reis também par-
ticipou da cerimônia e assinou 
o documento.

Emocionado, o Governador 
Cláudio Castro falou sobre a 
importância do Estado oferecer 
moradia de qualidade à popu-
lação: “Quando viabilizamos o 
maior programa de habitação 
do Rio de Janeiro nos últimos 
anos, nosso pensamento foi 
oferecer o que temos de melhor 
a cada um dos beneficiados. Por 
isso, ao lado do Max, disponibi-

Estado assina acordo de cooperação com a Prefeitura 
de Duque de Caxias para reformar condomínio

O investimento previsto para ser aplicado na reestruturação do local é de R$ 3,2 milhões

Japeri mais iluminada: Em 10 meses, mais 
de 8 mil pontos de iluminação pública foram 
implantados ou reparados

A Prefeitura de Japeri, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos (Se-
mosp), já implantou ou reparou 
mais de 8 mil pontos de ilumi-
nação na cidade, em pouco mais 
de 10 meses. Os dados são consi-
derados um marco para a Pasta, 
pois a falta de iluminação pública 
sempre foi uma das principais 
reclamações dos moradores de 
diversos bairros do município.

O secretário municipal da 
Pasta, Francisco Nacélio, explica 
que no início da atual gestão as 
equipes tiveram que concluir 
demandas acumuladas ainda do 
ano passado, e ao mesmo tempo, 
ter tempo hábil para iniciar as pla-
nejadas já para janeiro em diante.

“Em 10 meses de trabalho 
conseguimos atender nossos 
bairros e obter um número bas-
tante significativo. É um serviço 
que fica para a população. Segui-
mos em frente, construindo um 
novo legado para o nosso muncí-
pio”, disse o gestor. 

Nacélio enfatiza priorizar 
a implantação e reparos dos 
pontos de iluminação pública 
foi uma orientação da prefeita 
Drª Fernanda Ontiveros, pois 
é um serviço que oferece mais 
sensação de segurança e digni-
dade à população.

“Haviam bairros em Japeri 
que sequer havia um ponto 

de luz, e os que tinham, esta-
vam sem reparos há tempos. 
Moradores de bairros como 
Vila Laranjal, por exemplo, 
viviam às escuras e agora po-
dem transitar com mais se-
gurança pela localidade. Por 
orientação da nossa prefeita, 
Drª Fernanda Ontiveros, que 
recebeu muito esse tipo de 
demanda ainda na época de 
sua campanha, entramos nos 
locais e alcançamos esses da-
dos expressivos”, finalizou.

O japeriense que precisar 
de reparo ou implantação 
de um ponto de iluminação 
pública deve entrar em con-
tato pelo número (21) 98202-
0987 para solicitar o serviço 
ou baixar o App Japeri Ilu-
minação Pública, disponível 
para Android e iOS.

lizei R$ 1 bilhão para novas mo-
radias e mais R$ 200 milhões de 
reais por ano para reformas de 
casas e apartamentos. O Rio de 
Janeiro voltou a crescer e pen-
sar grande”, enfatizou.

O secretário de Estado de 
Infraestrutura e Obras, Max Le-
mos,  destacou a necessidade 
da união entre os poderes para 
o bem da população: “Esta é 
uma das melhorias para Duque 
de Caxias. Foi determinação 
do Governador Cláudio Castro 
cuidar das pessoas e aqui em 
Xerém será um trabalho de re-
forma do Conjunto Salgado Fi-
lho que beneficiará cerca de 3 
mil moradores. Vamos avançar 
cuidando daqueles que mais 
precisam”, destacou.

Dona Luzinete da Costa, 66 
anos, mora há mais de 30 no 
conjunto. Ela disse que a re-
forma veio em boa hora: “Após 

a inauguração feita ainda por 
Juscelino Kubitscheck, nosso 
condomínio passou apenas por 
duas pequenas reformas. Agora 
estamos felizes por esta con-
quista”, disse.

O Conjunto Habitacional 
conta com 200 apartamentos 
divididos em 5 blocos.  A exe-
cução da reforma consistirá em 
mais de 16 mil m2 de pintura 
externa, 1.417,00 m2 de pintura 
interna e caixas de escadas, 945 
m2 de pintura de esquadrias e 
portões, 323,00 m2 de trata-
mento de concreto, 1.144,19 
m2 de impermeabilização, 
1.230,80 m2 de recuperação de 
telhados, revestimento e lim-
peza de 5 (cinco) reservatórios 
superiores e 5 (cinco) reserva-
tórios inferiores. A obra tam-
bém viabilizará a recuperação 
pontual de rede de esgoto sani-
tário do local.



Gravação

história de 
Maria da Pe-
nha Maia de 
Fe r n a n d e s , 
mulher que 
originou a 
Lei Maria da 
Penha, será 
gravada para 
a eternidade 

na série ‘Depoimentos Para a 
Posteridade’ do Museu da Ima-
gem e do Som do Rio de Janei-
ro (Mis-RJ). O depoimento será 
gravado na próxima terça-feira 
(26), na sede do Instituto Maria 
da Penha, em Fortaleza.

“Esse ano a Lei nº 11.340/2006, 
mais conhecida como Lei Maria 
da Penha, completou 15 anos. É 
um marco para a sociedade bra-
sileira, e por isso o registro do 
seu depoimento é significativo, 
emblemático. Preservar a sua 
história, a luta por justiça, dig-
nidade e respeito, que faz parte 
da trajetória da Maria da Penha 
é muito importante” , afirmou 
o Presidente do MIS-RJ, Cesar 
Miranda Ribeiro.

Pela primeira vez na história 
do MIS-RJ, desde a criação da 
série em 1966, que o Depoi-
mento para a Posteridade será 
gravado em outro estado. Por 
meio da Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criati-
va do Rio de Janeiro (Sececrj), 
que possibilitou a viagem, o 
registro acontecerá no Institu-
to Maria da Penha, em Fortale-
za, no Ceará, com as presenças 
de Maria da Penha Maia Fer-
nandes e a entrevistadora, Va-
léria Maia Fernandes (irmã da 
depoente). A outra convidada 
entrevistadora, Regina Célia 
Almeida Silva Barbosa (pro-

fessora universitária, sócia-
-fundadora e vice-presidente 
do Instituto), estará em Recife, 
Pernambuco, remotamente do 
seu computador.

“A cultura marca mais uma 
vez sua posição de resistência 
com este Depoimento históri-
co. Gravar para a posteridade 
uma história de luta é um mar-
co do MIS-RJ e na defesa de to-
das as mulheres. Que o seu de-
poimento seja um alento para 
todas as mulheres e também 
um encorajador para que mais 
mulheres que sofrem abusos 
possam denunciar. É a luta pela 
justiça passando pela cultura”, 
destaca a Secretária de Estado 
de Cultura e Economia Criativa 
Danielle Barros.

Maria da Penha – A História
Maria da Penha, farmacêu-

tica bioquímica, tinha apenas 
38 anos quando sofreu dupla 
tentativa de feminicídio e so-
breviveu para contar. Paraplé-
gica, com três filhas pequenas 
para criar, transformou a sua 
dor na luta pela garantia dos 
direitos das mulheres que so-
frem com a violência no Bra-
sil. Fundou em 2009, o Insti-
tuto Maria da Penha, com sede 
em Fortaleza, e representação 
em Recife, com o objetivo de 
estimular e contribuir para a 
aplicação integral da Lei.

Reconhecida nacional e 
internacionalmente, Maria 
da Penha Maia Fernandes foi 
indicada ao Prêmio Nobel da 
Paz 2017. Aos 76 anos, tra-
balha incansavelmente para 
conscientizar e promover a 
construção de uma sociedade 
sem violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher.

A
de Queiroz, Ana Maria Machado, 
Ariano Suassuna, Bárbara He-
liodora, Cacilda Becker, Carlos 
Heitor Cony, Clarice Lispector, 
Ferreira Gullar, Jorge Amado, 
Nélida Piñon, Tarsila do Amaral, 
Dona Ivone Lara, Clementina 
de Jesus, Elza Soares, Fernanda 
Montenegro, Hildegard Angel 
e Marieta Severo. Vale lembrar 
que a gravação fica à disposição 
do público, nas salas de consulta 
do MIS, 48 horas depois do tér-
mino da entrevista.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

Sobre o ‘Depoimentos 
para a Posteridade‘

Em 1966, o Museu da Imagem 
e do Som do Rio de Janeiro, inau-
gurou a série Depoimentos para 
a Posteridade, inédito programa 
de história oral criado para pre-
servar a memória de diversos 
setores da cultura nacional, tais 
como a música, a literatura, o 
cinema e as artes plásticas. Atu-
almente conta com um acervo 
de mais de mil depoimentos, de 
figuras notáveis, como Raquel 

Foto: Cid Moreira/Fotografias

História de maria da 
penha vira depoimento penha vira depoimento 
para a posteridade do mis-rjpara a posteridade do mis-rj

Maria da Penha será o primeiro Depoimento Para Posteridade fora do Rio de Janeiro

SERVIÇO
Local:  Instituto Maria da 

Penha – Fortaleza/CE
Data: 26 de outubro de 

2021 (terça-feira).
Horário: 14h às 17h, grava-

ção sem a presença de público.
Contatos MIS RJ: geren-

ciadeproducao@mis.rj.gov.
br & comunicacao@mis.rj.
gov.br

Tel.: (21) 2216-8500
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m i f i n a l , 
Flamengo e 
Athletico de-
fendem a in-
vencibilidade 
na quarta-fei-
ra, às 21h30, 
no Maracanã, 
para tentar 
chegar à fi-

nal da Copa do Brasil. As equipes 
entraram na terceira fase e são as 
únicas invictas na competição.

O Flamengo tem a melhor 
campanha e venceu seis dos sete 
jogos no torneio. A equipe carioca 
passou por Coritiba, ABC e Grêmio 
antes de encontrar o Furacão.

O empate em 2 a 2 com o 
Athletico, no jogo de ida da 
semi, fez o Fla perder o 100% 
de aproveitamento e também a 
zaga zerada. O rendimento atu-
al é de 90,4%. O Mengo fez 18 
gols e sofreu apenas dois.

Já o Athletico eliminou o 
Avaí, Atlético-GO e Santos. O 
time atleticano tem quatro 
vitórias e três empates até 
aqui, com aproveitamento 
de 71,4%. O Furacão fez 10 
gols e levou seis.

R
Atlético-MG e Fortaleza, ou-

tros semifinalistas, possuem ape-
nas uma derrota. O Galo perdeu 
para o Bahia (2 a 1, fora), nas oita-
vas, enquanto o Leão do Pici foi 
goleado pelo time mineiro (4 a 0, 
fora), no jogo de ida da semifinal.

Além da invencibilidade, Fla 
e Furacão possuem outra se-
melhança: ambos trocaram de 
técnico durante a Copa do Bra-
sil. O Flamengo começou com 
Rogério Ceni e agora tem Renato 
Portaluppi. Já o Athletico teve 
António Oliveira e Paulo Autuori 
(interino), com Alberto Valentim 
no comando atual.

Por fim, o Mengo nunca per-
deu para o Furacão na competi-
ção. Por outro lado, o Athletico 
nem precisou vencer para elimi-
nar o Flamengo em 2019 - a deci-
são foi nos pênaltis.

Os times rubro-negros me-
dem forças novamente na quar-
ta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Campanhas
Athletico
Avaí: 1 a 1 (fora); 1 a 0 (casa) - 
terceira fase
Atlético-GO: 2 a 1 (casa); 2 a 2 (fora) 
- oitavas de final

Flamengo x Athletico Copa do Brasil 

Agora faltam sete rodadas 
para o fim da Série B do Brasilei-
ro, e as contas de olho no acesso 
e contra o rebaixamento afuni-
lam cada vez mais.

Na disputa pelo G-4, nove ti-
mes ainda sonham com a vaga 
à elite. As melhores projeções, 
segundo o site "Infobola", do 
matemático Tristão Garcia, são 
para Coritiba, Botafogo e Avaí. O 
Vasco, por sua vez, perdeu um 
pouco de espaço ao empatar 
por 2 a 2 com o Náutico neste 
domingo, depois de abrir 2 a 0.

Já na parte de baixo da ta-
bela, 10 ainda correm algum 
tipo de risco de queda - entre 
eles o Cruzeiro.

As vitórias conquistadas na 
rodada colocaram Coritiba, Bo-
tafogo e Avaí com 97%, 92% e 
79% de chance, respectivamen-

Chances de acesso do Vasco 
caem para 15%; Coritiba chega 
a 97%, e Botafogo tem 92%

te. O Goiás fecha o G-4, com 
69%, enquanto as chances do 
Vasco caíram de 19% para 15%.

Na briga contra a degola, o 
lanterna Brasil continua com 
99% de risco de cair. Con-
fiança (85%), Vitória (81%) e 
Londrina (74%) completam 
o Z-4. A distância para os de-
mais ameaçados é grande. 
Depois deles aparece o Brus-
que, com 30%.

Quem respirou bem foi a 
Ponte Preta ao bater o Remo 
fora de casa por 1 a 0, neste do-
mingo. A reabilitação após qua-
tro jogos sem vencer reduziu de 
22% para 13% o risco da Macaca.

Veja as chances de acesso 
dos times:
1º Coritiba: 97% – 57 pontos
2º Botafogo: 92% – 55 pontos Coritiba, Bota, Avaí e Goiás integram Z-4; Brasil-RS, Confiança, Vitória e Londrina estão no Z-4 

Foto: ge

Únicos invictos, Athletico e Flamengo medem forças 
no Maracanã em busca da final da Copa do Brasil

Santos: 1 a 0 (casa); 1 a 0 (fora) - 
quartas de final
Flamengo: 2 a 2 (casa) - semifinal

Flamengo
Coritiba: 1 a 0 (fora); 2 a 0 (casa) - 
terceira fase
ABC: 6 a 0 (casa); 1 a 0 (fora) - oita-
vas de final
Grêmio: 4 a 0 (fora); 2 a 0 

(casa) - quartas de final
Athletico: 2 a 2 (fora) - semifinal

Títulos
O Flamengo levou a taça 

três vezes (1990, 2006, 2013) 
e tentará o tetra. Atlético-MG 
(2014) e Athletico (2019) con-
quistaram a competição em 
uma oportunidade. O Fortaleza 

busca o título pela primeira vez.
Athletico e Flamengo em-

pataram na Arena da Baixada 
em 2 a 2. Na Copa do Brasil, o 
gol como visitante não é crité-
rio de desempate. Então, igual-
dade na soma dos placares leva 
a disputa para os pênaltis. O 
classificado pega Atlético-MG 
ou Fortaleza na finalíssima.

3º Avaí: 79% – 53 pontos
4º Goiás: 69% – 51 pontos
5º CRB: 34% – 50 pontos
6º Vasco: 15% – 47 pontos
7º Guarani: 5% - 46 pontos
8º CSA: 5% – 45 pontos
9º Náutico: 4% – 45 pontos

Confira as equipes com risco de 
rebaixamento:
20º Brasil de Pelotas: 99% – 20 pontos
19º Confiança: 69% – 31 pontos
18º Vitória: 81% – 32 pontos
17º Londrina: 74% - 32 pontos
16º Brusque: 30% - 35 pontos

15º Ponte: 13% - 37 pontos
14º Operário: 10% – 38 pontos
13º Remo: 12% – 38 pontos
12º Cruzeiro: 4% – 39 pontos
11º Vila Nova: 6% – 39 pontos
10º Sampaio Corrêa 2% – 40 
pontos


