
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      Violência

Inquérito ESPORTES

EVENTOS

POLÍTICA Pág 4

Pág  8

Pág 3
Pág 6

Flávio Bolsonaro 
seguirá o pai e se 
filiará ao PL na 
próxima terça-feira

AUXÍO BRASIL

Pág 5

jornalpovo.com.br

Pág 3

PAES ESTÁ COM INFLUENZA E SUSPENDE 
AGENDA: 'ME PEGOU DE JEITO' Pág 4

R$1O POVOO POVO
É NOSSO!É NOSSO!

SEXTA-FEIRA 26 DE NOVEMBRO DE 2021  ANO V - Nº26483

 Cantor? Arrascaeta 
conduz o Flamengo 
no palco de seus 
sonhos desde

Prefeitura do Rio
mantém planos para 
realização de réveillon 
e carnaval

Rede de ensino de Japeri completa 
um mês de aulas presenciais com 
70% dos alunos em sala
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Arraial do Cabo, Silva 
Jardim e Tanguá podem 
atrair mais indústrias

Alerj derruba vetos a projetos de promoção na PM
Os deputados da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) derrubaram, 
nesta quarta-feira (24), dois 
vetos do governador Cláudio 
Castro (PL) a projetos de lei que 
tratam de promoções dentro da 
Polícia Militar. O primeiro, o PL 
4.011/2021, garante a convoca-
ção dos 173 praças e subtenen-
tes aprovados na última sele-
ção para o posto de 2° tenente. 
O segundo, o PL 3.211/20, pro-
move PMs preteridos no con-
curso público para o Curso de 
Formação de Sargentos (CAS), 
realizado no ano de 1992.

"A sanção e o cumprimen-

to dessas leis é uma forma de 
corrigir equívocos sucessivos 
contra policiais que realizaram 
o curso do CAS de 1992 e con-
tra os praças que têm mais de 
20 anos de farda e passaram em 
todas as etapas da seleção para 
2° tenente. Queremos que, em 
breve, todos estejam nos seus 
devidos postos", afirmou o de-
putado Renato Zaca (PTB), au-
tor das duas propostas.

As medidas serão enviadas 
novamente para sanção do 
Executivo e, caso não sejam 
publicadas em até 48 horas, 
serão promulgadas pelo pre-
sidente do Parlamento Flumi-

s municípios de 
Arraial do Cabo, 
na Região dos 
Lagos, Silva Jar-
dim e Tanguá, no 
interior do Rio, 
passam a integrar 
a Lei 6979/2015, 
de concessão de 
incentivos fiscais 
a estabelecimen-

tos industriais em municípios com o objeti-
vo de diminuir as desigualdades regionais. 
A inclusão foi possível através de emen-
das apresentadas pelo deputado estadual 
Anderson Alexandre (SDD) ao projeto de 
lei 1320/2019, que o governador Cláudio 
Castro (PL) vetara, mas a Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj) derrubou o veto nesta 
quarta-feira (24/11) em sessão plenária. No 

O
total, mais 15 cidades serão beneficiadas 
com a promulgação da nova lei.

De acordo com o deputado Anderson 
Alexandre, com o controle da pandemia 
Covid-19, é necessário acelerar a reto-
mada do crescimento econômico das 
cidades. Segundo ele, a inclusão de mais 
municípios na Lei 6979/2015 vai possi-
bilitar aos estabelecimentos industriais 
ou distritos industriais um cenário de 
competitividade e crescimento, refletin-
do positivamente na economia.

“É muito importante olhar atenta-
mente para todas as regiões do Estado, 
em especial para o interior que tem 
potencial de expansão como os muni-
cípios de Tanguá, Silva Jardim e Arraial 
do Cabo. Atraindo mais indústrias, au-
menta a produção e, naturalmente, são 
gerados mais empregos, contribuindo 

nense, deputado André Cecilia-
no (PT), e publicadas no Diário 
Oficial do Legislativo.

Os projetos
O projeto 4.011/21 contempla 

todos os praças e subtenentes 
aprovados no concurso do Curso 
de Habilitação ao Quadro de Ofi-
ciais Auxiliares e Quadro de Ofi-
ciais Especialistas de 2021, reali-
zado no ano passado. O resultado 
final do concurso interno foi di-
vulgado em abril deste ano. Mas, 
apesar do curto espaço de tempo, 
a Polícia Militar já sinalizou a rea-
lização de um novo concurso.

O projeto conta com a coau-
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diretamente para maior renda da popu-
lação”, afirma Anderson Alexandre. 

O PL 1320/2019 será enviado nova-
mente para sanção do Executivo e, caso 
não seja publicado em até 48 horas, será 
promulgado pelo presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano (PT), e pu-
blicado no Diário Oficial do Legislativo. 
O texto complementa a Lei 6.979/2015, 

que já concede incentivos fiscais a diver-
sos municípios fluminenses.

Além de Arraial do Cabo, Silva Jar-
dim e Tanguá, também serão benefi-
ciados com a promulgação os municí-
pios de Angra dos Reis, Barra Mansa, 
Duque de Caxias, Itaguaí, Paraty, Piraí, 
Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, 
São Gonçalo e Volta Redonda.

toria de 26 deputados: Alana 
Passos (PSL), Alexandre Kno-
ploch (PSL), Anderson Moraes 
(PSL), Carlos Macedo (REP), 
Charlles Batista (PSL), Chiqui-
nho da Mangueira (PSC), Dr. 
Deodalto (DEM), Felipe Peixoto 
(PSB), Giovani Ratinho (PROS), 
Léo Vieira (PSC), Luiz Martins 
(PDT), Marcelo Cabeleireiro 
(DC), Marcelo Dino (PSL), Már-
cio Gualberto (PSL), Marcos 
Muller (SDD), Rodrigo Amorim 
(PSL), Rosenverg Reis (MDB), 
Sérgio Fernandes (PDT), Val Ce-
asa (Patriota), Valdecy da Saúde 
(PTC), Vandro Família (SDD), 
Zeidan (PT), Coronel Salema 
(PSD), Subtenente Bernardo 
(PTB) e Eurico Junior (PV)

Já o PL 3.211/20 cria meca-
nismos para cumprir o pare-
cer 206/98, da seção jurídica 
da PMERJ, tendo em vista 
a aprovação dos agentes no 
curso de 1992. Na ocasião, a 
prova de redação foi anulada, 
mas uma sindicância apon-
tou que não houve transgres-
são disciplinar praticada por 
policiais militares.

Além de Renato Zaca, 
também assinam a autoria 
os deputados Marcelo Dino 
(PSL), Subtenente Bernar-
do (PTB), Vandro Família 
(SDD), Rodrigo Amorim 
(PSL) e Marcos Muller (SDD) 
e o ex-deputado Capitão 
Paulo Teixeira (REP).
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presidente 
Jair Bolso-
naro disse 
não en-
tender o 
motivo da 
demora do 
p r e s i d e n -
te da Co-
missão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), em marcar a sabatina de 
André Mendonça, indicado para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Após mais de três meses, 
o senador anunciou nesta quar-
ta-feira que irá pautar a sabatina 
do ex-advogado-geral da União 
na próxima semana.

Inicialmente Bolsonaro elo-
giou Alcolumbre, dizendo que 
o senador colaborou muito 
quando foi presidente do Se-
nado, mas depois reclamou, 

O
destacando que ele "tudo 
teve conosco" e que o governo 
federal ajudou o Amapá em 
questões como o apagão ocor-
rido no fim do ano passado e a 
pandemia de Covid-19.

Bolsonaro indicou André 
Mendonça, que integrou seu 
governo como advogado-geral 
da União e ministro da Justiça, 
em julho deste ano. Para virar 
ministro do STF, ele precisa ser 
sabatinado na CCJ e ter o nome 
aprovado pelo Senado. Alco-
lumbre, porém, vem retardando 
a realização da sabatina.

Bolsonaro foi entrevistado 
pela Rádio Sociedade da Bahia. 
Um dos entrevistadores pergun-
tou se ele conseguiu descobrir o 
motivo da demora. O presidente 
então elogiou o senador.

— Alcolumbre, quando es-
teve na Presidência do Sena-
do, colaborou muito com o 

Bolsonaro indicou André Mendonça, que integrou seu governo como advogado-geral da União e ministro da Justiça, em julho deste ano

meu governo. Não tenho nada 
a reclamar dele.

Depois destacou que o ajudou 
em algumas questões, como na 
pandemia e na crise energética 
do Amapá, isentando de qual-
quer responsabilidade pelo apa-
gão sofrido pelo estado.

— Obviamente não sei o que 
passa na cabeça do Davi Alco-
lumbre. Eu o tratei muito bem 
também nas questões que sem-

pre defendeu no estado, como 
por exemplo na crise energética 
no seu estado. No dia seguinte 
nós atendemos seu estado. Lo-
gicamente que a oposição ati-
rou nele, como se ele fosse res-
ponsável por aquela queda de 
energia. Não era o responsável. 
Tanto que era uma empresa 
privada que estava trabalhando 
nessa área que negligenciou e 
deixou que entrasse em colap-

so a questão da energia elétrica 
no seu estado. Na questão da 
Covid, atendemos todos os es-
tados e mais até talvez do que 
necessário o estado do Amapá, 
do senhor Davi Alcolumbre — 
disse Bolsonaro, concluindo:

— Tudo teve conosco, não 
entendo até hoje o porquê 
dessa demora. A média nos úl-
timos anos era de 20 dias para 
ser sabatinado.

O Ministério da Cidadania, 
por meio da Secretaria Nacio-
nal do Cadastro Único (SE-
CAD), divulgou nesta quar-
ta-feira, 24, mais um lote do 
auxílio emergencial 2021 
para novos elegíveis.

Durante este mês, a pasta 
analisou as últimas contesta-
ções apresentadas por cida-
dãos que ficaram inelegíveis 
no mês de outubro e também 
(foram examinados) os re-
querimentos provenientes 
de decisões judiciais.

O novo lote de elegíveis 
de novembro tem previsão 

de pagamento a partir do dia 
3 de dezembro. 

Segundo a pasta, não há 
mais requerimentos penden-
tes em análise. Ao todo foram 
analisados 20.199 cadastros de 
trabalhadores que se inscre-
veram pelos meios digitais ou 
que integram o Cadastro Úni-
co, sendo que 11.279 cidadãos 
foram aprovados e receberão, 
ao todo, R$ 15.838.025,00. To-
dos recebem as parcelas retro-
ativas a que têm direito.  

Os resultados podem ser con-
feridos no site consultaauxilio.
cidadania.gov.br.

Prefeitura do Rio mantém planos para 
realização de réveillon e carnaval

Cidadania vai liberar auxílio emergencial para 
novos elegíveis com pagamento para dezembro

Foto: Daniel Castelo Branco

Fila no banco da Caixa Economica Federal

Ministro da Educação, Milton Ribeiro

A Secretaria Nacional do Ca-
dastro Único (SECAD), do Mi-
nistério da Cidadania, informa 
aos Gestores Federais, Estadu-
ais e Municipais que o Sistema 
de Cadastro Único ficará indis-
ponível nos dias 27 e 28 de no-
vembro de 2021.

A indisponibilidade pro-
gramada ocorre mensalmen-
te. Enquanto o Sistema de 
Cadastro Único ficar fora do 
ar é realizada a extração da 
base de dados, além de ou-
tras manutenções técnicas 
realizadas pela Caixa Econô-
mica Federal.

'Tudo teve conosco, não entendo 'Tudo teve conosco, não entendo 
até hoje o porquê dessa demora', até hoje o porquê dessa demora', 
diz Bolsonaro sobre Alcolumbrediz Bolsonaro sobre Alcolumbre

A Prefeitura do Rio man-
tém o plano de festas de ré-
veillon e carnaval. Outras 
cidades pelo Brasil têm 
cancelado os eventos, que 
têm muita aglomeração, 
com medo de uma nova 
onda de Covid-19.

Na semana passada, o 
Ministério Público e a De-
fensoria Pública do Estado 
fizeram uma recomendação 
para que a prefeitura discuta 
novamente e reveja medidas 
de relaxamento de regras 
sanitárias, como distancia-
mento físico e autorização 

de eventos que provoquem 
aglomeração. Principalmen-
te, réveillon e carnaval.

Nesta quinta-feira (25), a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
disse que não há, no momento, 
evidência científica que indi-
que a necessidade de restrição 
aos eventos na cidade. E que 
desde que os eventos foram re-
tomados, não houve qualquer 
aumento do número de casos. 
Ao contrário, houve queda.

A prefeitura disse que conti-
nua monitorando o panorama. 
E em caso de mudança, poderá 
alterar as medidas.
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C â m a r a 
dos Depu-
tados apro-
vou nesta 
quinta-fei-
ra (25) a 
m e d i d a 
prov isória 
(MP) que 
cria o Au-

xílio Brasil, programa social 
do governo federal que subs-
tituiu o Bolsa Família.

A medida provisória foi 
editada pelo governo em 
agosto, mas precisa ser apro-
vada pelo Congresso até 7 de 
dezembro para virar lei em 
definitivo. O texto será en-
viado para análise do Senado.

Os pagamentos do Auxílio 
Brasil começaram em 17 de no-
vembro, mesmo dia em que o 
governo liberou a última par-
cela do auxílio emergencial, 

A
pago em razão da pandemia 
do novo coronavírus.

Segundo o Ministério da Ci-
dadania, neste primeiro mês 
serão contempladas mais de 
14,5 milhões de famílias, que 
receberão um total de mais de 
R$ 3,25 bilhões.

O valor médio neste mês 
será de R$ 224,41 por famí-
lia. O governo, no entanto, 
quer pagar R$ 400, mas ain-
da não informou de onde 
virá o dinheiro.

Esse valor chegou a ser 
anunciado em caráter provi-
sório, até o fim de 2022, mas 
o governo decidiu torná-lo 
permanente.

A aposta do Executivo é 
usar o espaço fiscal aberto 
com a PEC dos Precatórios, 
em tramitação no Senado, 
para bancar o programa.

Nesta quarta (24), o líder do 

Relator da PEC dos precatórios torna Auxílio Brasil permanente, mas não sinaliza fonte de recursos

governo e relator da PEC, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), apre-
sentou seu parecer na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado.

O parecer confirma o cará-
ter permanente do programa 
Auxílio Brasil, mas não defi-
ne qual será a fonte dos re-

cursos destinada a bancar o 
novo programa social.

Benefícios financeiros
O relator da proposta, deputado 

Marcelo Aro (PP-MG), havia pro-
posto o reajuste automático do be-
nefício pelo INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor).

A equipe econômica, porém, 
mobilizou a base aliada no Con-
gresso contra este dispositivo, 
porque geraria aumento auto-
mático de despesas.

Diante da resistência dos 
deputados, Aro recuou, o 
que viabilizou a votação nes-
ta quinta-feira.

O senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) vai se filiar no PL na 
próxima terça-feira junto com o 
pai presidente Jair Bolsonaro. O 
primogênito é o principal articu-
lador político da família e deverá 
assumir o papel da coordenação 
da campanha de 2022.,

Nas negociações com o pre-
sidente do PL, Valdemar Costa 
Neto, ficou acertado que além 
de Bolsonaro, os filhos, além 
dos principais aliados, também 
ingressariam na sigla. Como 
ocupa um cargo majoritário, 

Flávio pode mudar de partido. 
O deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) deve aguar-
dar a oficialização do União 
Brasil, fusão do PSL com o 
DEM, ou a janela partidária em 
março de 2022. Eleito verea-
dor do Rio pelo Republicanos, 
Carlos Bolsonaro, pelas regras 
eleitorais atuais, só pode trocar 
de legenda seis meses antes da 
próxima eleição municipal.

Flávio deixará o Patriota, par-
tido a qual se filiou em maio na 
tentativa de abrir caminho para 

Paes está com influenza e suspende 
agenda: 'Me pegou de jeito'

Flávio Bolsonaro seguirá o pai e se 
filiará ao PL na próxima terça-feira

Foto: Jorge William

Foto: Jorge WilliamSenador é o principal articulador político da família

Prefeito do Rio, Eduardo Paes
Ministro da Educação, Milton Ribeiro

o ingresso do pai, que, na época, 
ainda insistia em ter o controle 
de uma legenda para a disputa 
da reeleição em 2022.

A aproximação da família 
Bolsonaro causou um racha no 
partido. E o caso foi levado à 
Justiça, que acabou destituindo 
Adilson Barroso da presidência 
da legenda. O Patriota hoje é co-
mandado Osasco Resende, que 
recentemente participou de um 
jantar com o ex-ministro Sergio 
Moro, pré-candidato à Presidên-
cia pelo Podemos.

Câmara aprova MP que Câmara aprova MP que 
cria o Auxílio Brasil; cria o Auxílio Brasil; 
texto vai ao Senadotexto vai ao Senado

O prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes, co-
municou na manhã desta 
quinta-feira que está com 
Influenza A, doença caracte-
rizada por uma forte gripe e 
que tem acometido muitos 
moradores da cidade desde a 
semana passada. 

Paes suspendeu a agenda 
desta manhã e escreveu no 
Twitter: "A tal da Influenza 
2 me pegou de jeito. Gover-
nando virtualmente. Em 
breve na atividade!"

Daniel Soranz, secretário 
de saúde do município, fez 
um apelo para que as pessoas 
busquem se vacinar contra a 
Influenza. A imunização acon-
tece em todos os postos de 
saúde e clínicas da família da 
cidade, e pode ser feita das 8h 
até às 17h, de segunda a sexta.

A Influenza tem sintomas pare-
cidos com a da Covid-19, podendo 
causar internações, principalmen-
te no grupo de risco: crianças de 6 
meses até 6 anos, gestantes e ido-
sos com mais de 60 anos.
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ma ação da 
polícia civil 
contra uma 
quadrilha es-
pecializada 
em roubo de 
cargas deixou 
duas crian-
ças feridas na 
manhã desta 

quinta-feira em São João de Me-
riti. De acordo com a prefeitura, 
enquanto a polícia interceptava 
um veículo que transportava 
carga roubada, uma van escolar 
que passava pela Rua Jansen Pe-
reira de Melo no bairro Jardim 
Meriti foi atingida por tiros. Uma 
criança de 11 anos foi baleada e 
socorrida para o Hospital Munici-
pal de São João de Meriti. Ela pas-
sou por uma tomografia, foi feita 
uma sutura no ombro direito e já 
foi liberada, segundo a prefeitura. 

U
A outra criança, também de 11 
anos, bateu a cabeça e foi socor-
rida para o mesmo hospital. Ela 
também já teve alta.

Na ação, um suspeito, ainda 
não identificado, foi baleado e já 
chegou morto ao hospital. Outro 
homem foi baleado e preso e está 
no Hospital Municipal de São 
João de Meriti com quadro de 
saúde estável. Um terceiro sus-
peito também foi preso. Eles fo-
ram identificados como Douglas 
da Silva Melo e Alisson Dias da 
Silva e vão responder por asso-
ciação criminosa armada e rou-
bo. Contra Douglas, havia dois 
mandados de prisão em aberto. 
De acordo com a polícia, Alisson 
era investigado pela Delegacia 
de Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC) e pela 64ª DP (São João 
de Meriti) por roubo de cargas 
em São João de Meriti. Ainda se-

Duas crianças são feridas em ação Duas crianças são feridas em ação 
da Polícia Civil contra quadrilha da Polícia Civil contra quadrilha 
de roubo de cargas na Baixada de roubo de cargas na Baixada 

gundo a Polícia Civil, a quadrilha é 
oriunda do Complexo da Manguei-
rinha, em Duque de Caxias.

O chaveiro Roberto Silva, de 52 
anos, viu o momento em que poli-
ciais e suspeitos trocaram tiros. Ele 
se jogou no chão para se proteger do 
tiroteio. A casa dele foi atingida por, 
pelo menos, três disparos. Segundo 
Roberto, o tiroteio se arrastou por 
algumas ruas da região e aconteceu 
por volta de 8h da manhã.

O relatório produzido pelo 
Bope após a operação nos dias 
20 e 21 de novembro que ma-
tou nove pessoas no Comple-
xo do Salgueiro, em São Gon-
çalo, traz como justificativa a 
morte do 2º sargento Leandro 
Rumbelsperger da Silva no sá-
bado. O documento é relativo 
à obrigatoriedade de comuni-
car o Ministério Público sobre 
a excepcionalidade das ope-
rações em favelas durante a 
pandemia de covid-19 no Rio, 
determinada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O Bope traz no texto como 
"justificativa da absoluta ex-
cepcionalidade da operação" o 
ataque sofrido por policiais mi-
litares na região.

''A injusta agressão resultou 
na morte do 2º Sgt PM 83.225 
L.R.S., tornando-se imperiosa 
a atuação dessa Unidade Es-
pecial a fim de restabelecer 
a ordem na área conflagrada 
em questão, buscar identifi-
car e prender os responsáveis 
pela morte do agente da lei 
e providenciar a retirada em 
segurança dos policiais que 

permanecem no interior da 
comunidade', diz o relatório.

Entre os cuidados adota-
dos para redução do risco da 
operação, também previstos 
na ADPF 635, que volta a ser 
apreciada nesta quinta-feira 
pelo Supremo, estão a utiliza-
ção de dois veículos blindados 
e o deslocamento de uma am-
bulância para o local da opera-
ção, no bairro Palmeiras.

Ambulância deslocada
Segundo o documento, os 

blindados tinham o objetivo 
de conduzir os policiais para 
a zona de conflito com maior 

Justificativa para 'excepcionalidade' de operação no
Salgueiro foi prender responsáveis por morte de sargento

Segundo a mãe do copiloto, 
identificado como José Porfírio de 
Brito Júnior, de 20 anos, havia três 
pessoas a bordo da aeronave: José, 
o piloto e um tripulante.

O voo saiu às 20h30 do Aero-
porto dos Amarais, em Campinas, 
e pousaria no Aeroporto de Jaca-
repaguá, na Zona Oeste do Rio. A 
torre do Rio de Janeiro perdeu o 
contato com a aeronave às 21h40.

Em nota, o Centro de Coor-
denação de Salvamento Aero-
náutico de Curitiba informou 
que foi notificado sobre o de-
saparecimento da aeronave de 
prefixo PP-WRS e que às 4h15 
desta quinta-feira (25), um he-
licóptero iniciou as buscas na 
área delimitada.

Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro

Thalissa tinha 27 anos

Casa de um chaveiro foi atingida por disparos durante tiroteio entre policiais e suspeitos em São João de Meriti

Avião bimotor com 3 a bordo cai 
no mar na região de Ubatuba

velocidade e segurança, bem 
como extrair da mesma zona, 
se necessário, policiais e civis 
feridos. A ambulância teria 
sido deslocada para socorro 
imediato de policiais e civis.

O relatório também diz 
que policiais com o conhe-
cimento de primeiros-so-
corros foram inseridos nas 
equipes para realizarem

atendimentos pré-hospita-
lares caso fosse necessário.

No entanto, foram os pró-
prios moradores que precisa-
ram retirar os corpos de uma 
área de mangue na manhã da 
última segunda-feira (22).

 Foto: Roberto Moreyra

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a ação de resgate às 
vítimas está sendo realizada 
pelo Centro de Coordenação 
de Salvamento Aeronáutico 
(Salvaero). Uma equipe dos 
bombeiros do RJ está atuando 
em apoio à Aeronáutica.

Uma lancha, tripulada por 
quatro bombeiros, está per-
correndo a divisa entre Rio e 
São Paulo, a aproximadamen-
te 9 km da costa.

No início da manhã, a Força 
Aérea Brasileira localizou des-
troços com probabilidade de se-
rem da aeronave desaparecida. 
A localização foi repassada aos 
órgãos de busca marítima e os 
voos continuam.

— No basculante tem três ti-
ros do lado de fora, e na chapa 
da grade tem três ou quatro. 
Não sei se foram os mesmos ti-
ros que atingiram a janela. Foi 
bastante tiro — conta.

Ele diz que na Rua Dinorá 
Silva o tiroteio durou cerca de 
15 minutos, e que viu um sus-
peito, que estava em uma mo-
tocicleta, baleado na sua rua.

— Foi na minha calçada. É 

uma sensação de pavor, muito 
ruim. Você não sabe o que fazer, 
até procura no corpo se não foi 
atingido. E ainda tem o cheiro 
da pólvora... muito complicado. 
Até dentro da nossa casa não te-
mos segurança — desabafa.

Em 1985, Escadinha conseguiu 
fugir do presídio de Ilha Grande 
de helicóptero com ajuda de José 
Carlos Gregório, conhecido como 
Gordo, que alugou a aeronave.

Foto: Marcos Porto

Bimotor com 3 a bordo cai no mar em Paraty
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m mês que 
os portões 
se abriram, 
os quadros 
voltaram a 
ser usados 
e as salas 
de aulas 
g a n h a ra m 
mais cores 

com a presença dos alunos: 
são essas pequenas ações que 
a rede municipal de ensino de 
Japeri celebra nesta quinta-
-feira (25). Com 30 escolas e 4 
creches públicas, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, tem 70% dos 
estudantes participando das 
aulas presenciais. Os demais 
alunos, optaram por permane-
cer no sistema remoto, ou seja, 
pela plataforma digital.

As escolas ficaram com as 
aulas suspensas desde 2020 

U
devido à pandemia da Co-
vid-19. Após vários estudos, 
diminuição dos casos e avanço 
na imunização dos moradores 
e trabalhadores da cidade, a 
gestão municipal deu um gran-
de passo no ensino aderindo à 
modalidade híbrida com aulas 
presenciais e à distância.

Para a secretária da pasta, 
Professora Caroline Onti-
veros, a adesão dos respon-
sáveis em deixar os alunos 
a retornarem para as aulas 
foi boa, mas pode melhorar. 
“Estamos tomando todas as 
medidas de segurança para 
prevenir que nossos alunos 
sejam contaminados pela 
Covid-19. Além dos professo-
res já estarem vacinados, as 
escolas estão com uso obri-
gatório de máscara, carteiras 
demarcadas com distancia-
mento e recipientes com ál-

As escolas estão com uso obrigatório de máscara, carteiras demarcadas com distanciamento e recipientes com álcool em gel nos corredores

cool em gel nos corredores”, 
explicou a gestora.

A mãe do aluno Lucas de 
Souza (10), Ilma Ferreira (50), 
disse ter ficado bem tranquila 
ao ver as medidas de segurança 
adotadas pela escola. “Eu e meu 
marido pegamos Covid-19 e fi-

camos muito mal. Por isso, fiz 
questão de vir acompanhar os 
primeiros dias de aula e estou 
me sentindo muito segura em 
deixar meu filho voltar para a 
sala. Todos os alunos de másca-
ra, com o distanciamento, tudo 
bem higienizado, só tenho elo-

gios a direção e funcionários da 
escola”, destacou a moradora 
do bairro Parque Santo. 

Os alunos que desejam re-
tornar para as aulas presenciais, 
precisam ter um termo de auto-
rização assinado pelos pais ou 
responsáveis legais.

A Cooperativa dos Pro-
dutores Agropecuários de 
Mesquita (COOPAMESQ) dis-
tribuiu polpas de frutas às 
escolas da rede municipal. 
A entrega é feita a partir do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar, o PNAE, e 
a produção e a comercializa-
ção acontecem no espaço da 
Agricultura Familiar de Mes-
quita, em Santa Terezinha.

Foram entregues 500 qui-
los de polpa para 14 escolas, 
sendo os sabores de goiaba 
e de manga. Na Creche Mu-
nicipal Profª. Marlene Peres 
Costa, por exemplo, ficaram 
12 pacotes de 500g de cada 
polpa. “Isso significa um sal-
to de qualidade da alimenta-
ção escolar de Mesquita, com 
uma opção mais saudável e 
muito mais nutritiva”, avalia 
o subsecretário municipal 
de Agricultura de Mesquita, 
Glauber Figueiredo.

Ou seja, além de estimular 
a geração de renda e a pro-
dução in natura dos agricul-
tores mesquitenses, a inicia-
tiva agrega valor às escolas. 

“Nossos alunos ampliam o 
entendimento sobre edu-
cação nutricional enquanto 
consomem um produto na-
tural e que traz benefícios 
para a saúde deles”, valoriza 
a subsecretária municipal de 
Educação, Monique Rosa.

Agroindústria Familiar 
de Mesquita

Desde 2017, é no espaço 
da Agroindústria Familiar 
de Mesquita, em Santa Tere-

Prefeitura de Japeri realiza 
cadastramento de artesãos

Educação de Mesquita serve polpas 
de frutas da Agroindústria Familiar

Foto: Divulgação

Produtos são entregues às escolas da rede municipal 

Ministro da Educação, Milton Ribeiro

zinha, que a COOPAMESQ 
realiza todo o trabalho de 
produção de polpas de fru-
tas. Lá, também são feitas 
polpas de jabuticaba, cajá, 
seriguela, maracujá, acerola 
e abacaxi. “As entregas para a 
Educação devem acontecer 
mensalmente, sempre divi-
didas entre dois e três sabo-
res”, explica William Sam-
paio Mota, presidente da 
Cooperativa dos Produtores 
Agropecuários de Mesquita.

Rede de ensino de Japeri completa Rede de ensino de Japeri completa 
um mês de aulas presenciais com um mês de aulas presenciais com 
70% dos alunos em sala70% dos alunos em sala

Os artesãos de Japeri, na 
Baixada Fluminense, devem 
ficar atentos. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esporte, Turismo e Lazer 
(Semetuler), está realizando 
o pré-cadastro, atualização 
ou 2° via da Carteira Nacional 
do Artesão do Programa de 
Artesanato do Estado do Rio 
de Janeiro no município. Os 
profissionais do ramo devem 
procurar a sede da pasta (Av. 
São João Evangelista, s/n° em 
Engenheiro Pedreira) até o dia 
15 de dezembro.

A Carteira Nacional do Ar-
tesão oferece benefícios ao 
profissional como: compare-
cer em eventos e feiras, parti-
cipar de qualificação/capaci-
tação da área, além de apoiar o 
acesso ao crédito para comer-
cialização. A ação é fruto de 
uma parceria com a Secretaria 
de Estado de Turismo (Setur-
RJ) no âmbito do Programa de 
Artesanato Estadual, instituí-
do por Lei n° 1072/2018.

O Programa de Artesanato 
Brasileiro é vinculado ao Mi-
nistério da Economia, respon-

sável pelas políticas públicas 
para o segmento artesanal, 
que atua de forma integrada 
com os Estados. A missão é 
promover, fomentar e contri-
buir para o desenvolvimento 
sustentável do setor artesanal 
como estratégia econômica, 
cultural, social e turística.

O secretário municipal de 
Esporte, Turismo e Lazer, 
Marcelo Capoeira, falou da 
importância do cadastramen-
to. “Em Japeri temos um nú-
mero grande de artífices que 
estão, infelizmente, atuando 
no anonimato. Entendemos a 
importância do trabalho deles 
e sua contribuição para a cul-
tura da cidade. Esse cadastra-
mento vai nos ajudar a desen-
volver ações que valorizem a 
história e a tradição da nossa 
cidade, gerando assim traba-
lho e renda”, disse.

A Semetuler irá realizar este 
atendimento às segundas e 
quartas-feiras, das 10h às 15h, 
através de agendamento pré-
vio realizado na própria Secre-
taria  ou por meio do Fórum de 
Economia Solidária de Japeri.
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m prato especial, 
uma sobremesa, 
um drinque, 
um salgadinho, 
uma receita se-
creta. Aventuras 
culinárias são 
um dos grandes 
prazeres de via-
jar, assim como 

conhecer a natureza, a História e a 
cultura de um lugar. São, aliás, ex-
periências que se misturam e, no 
estado do Rio de Janeiro, têm um 
sabor especial. O prazer de comer 
está espalhado por todos os luga-
res, do badalado restaurante da 
cidade grande à cozinha rústica 
da agricultura familiar do interior.

A riqueza e a variedade da 
gastronomia do estado vêm das 
influências portuguesa, indígena 
e africana, principalmente, mas 
também de inspirações euro-
peias, árabes e orientais. Não é 
à toa que, no estado, já virou lei: 
desde 2015, gastronomia é cultura 
e é também considerada uma for-
ma de aprendizado social.

Para ajudar a alavancar a ativi-
dade gastronômica, depois dos 
prejuízos sofridos com a pande-
mia, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro tomou uma série de 
iniciativas, como benefícios fis-
cais para bares e restaurantes até 

U
2032 e a inclusão da gastronomia 
entre os projetos culturais prio-
ritários do estado. Com o avanço 
da vacinação contra a Covid-19, 
restaurantes reabriram e festivais 
e feiras de culinária com presença 
de público começam a ser reto-
mados, seguindo os protocolos. 
Então faça a sua parte, vacine-se e 
venha curtir as delícias da gastro-
nomia que refletem a diversidade 
das 12 regiões turísticas do estado. 
Existem roteiros para diferentes 
paladares, dos exigentes e inova-
dores àqueles que fazem questão 
de provar de tudo um pouco.

Na capital e em Niterói, a feijo-
ada é uma paixão que se estende 
a quem vem de fora, com as di-
versas partes do porco e acompa-
nhamento de arroz, farofa, couve, 
fatias de laranja e torresmo. O cho-
pe bem tirado é outro orgulho das 
duas cidades, que estão nos me-
lhores roteiros de comida de bote-
co e também da alta gastronomia.

Peixes e frutos do mar são a 
grande atração da Costa do Sol, 
dos petiscos oferecidos nos quios-
ques das praias às diversas recei-
tas preparadas nos restaurantes 
que, muitas vezes, incluem igua-
rias especiais como ostras, mexi-
lhões e lagostas. Com a retomada 
do turismo no estado, estão de 
volta os festivais gastronômicos 
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da região, como o Festival Gastro-
nômico de Búzios, o de Frutos do 
Mar de Rio das Ostras e o de Ma-
risco de Cabo Frio.

Também a Costa Verde se des-
taca pela culinária do mar, que 
atrai turistas a cidades como An-
gra dos Reis, Mangaratiba e Rio 
Claro. Na histórica Paraty, as recei-
tas têm grande influência caiçara, 
e um dos grandes destaques é o 
delicioso peixe com banana. Al-
gumas das melhores cachaças do 
país também são produzidas na 
cidade, que já retomou os festi-
vais presenciais.

A influência europeia, em es-
pecial italiana e alemã, é a base da 
gastronomia da Serra Verde Impe-
rial, com pratos de massa, carne, 
fondues, caldos e grande varie-
dade de queijos e frios. Itaipava, 
distrito de Petrópolis, tem um dos 
mais importantes polos gastronô-

micos do estado. Há boas opções 
de bares e restaurantes também na 
estrada Teresópolis-Friburgo. Um 
dos eventos mais tradicionais é o 
Petrópolis Gourmet. Nos últimos 
anos, a região entrou também para 
o circuito cervejeiro.

Para quem aprecia comida com 
gosto a fogão de lenha, o destino é 
o Vale do Café. A culinária resgata a 
história das grandes propriedades 
coloniais e da comida afro-brasi-
leira dos escravos, e os municípios 
atraem muitos visitantes para 
festivais como o Café, Cachaça e 
Chorinho, que inclui visitas às fa-
zendas históricas e apresentações 
de dança e música, outras grandes 
atrações da região.

Na região das Agulhas Negras, 
os pratos à base de truta e os de 
origem finlandesa atraem mui-
tos admiradores da boa comida 
a Penedo, distrito de Itatiaia. Em 

Visconde de Mauá, distrito de Re-
sende, a grande atração é o pinhão, 
que dá nome ao festival realizado 
sempre no mês de maio.

O bacalhau de Duas Barras, na 
região de Caminhos da Serra; o 
chuvisco de Campos e o carangue-
jo de São João da Barra, na Costa 
Doce; a broa de milho de Areal, 
nos Caminhos Coloniais; o palmi-
to de pupunha, em Silva Jardim, 
na região Caminhos da Mata; as 
cachaças artesanais e moquecas 
de peixes de água doce de Itaoca-
ra, na região Águas do Noroeste; e 
a Feijoada da Laje, em Nilópolis, 
na Baixada Verde, são outras ma-
ravilhas da gastronomia flumi-
nense que aguardam os viajantes 
e amantes da boa mesa. Faça seu 
roteiro e aproveite!

Por Secretaria de Turismo do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro

De suspirar. Grande destaque da gastronomia do Rio e de Niterói, a feijoada é a pedida obrigatória

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDelícias

No estado do Rio de 
Janeiro, gastronomia é 
cultura e História
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uando eu 
era novi-
nho, meu 
sonho era 
ser cantor 
e minha 
mãe falou: 
"Filho, não 
vai dar cer-
to isso aí. 

Vai jogar bola!"."
Bendito conselho da Dona 

Maria Victoria, que deu fim ao 
devaneio do pequeno Giorgian 
e abriu caminho para que Ar-
rascaeta brilhasse gramados 
América do Sul afora. A canto-
ria desafinada agora só serve 
para demonstrar que de tímido 
o menino da modesta Nuevo 
Berlim não tem nada. Ao pon-
to de chamar para si os holo-
fotes da final da Libertadores, 
no próximo sábado, entre Fla-
mengo e Palmeiras, no palco 
que alimentou sua imaginação 
desde garoto: o Estádio Cente-
nário, em Montevidéu.

A discrição com que se 
comporta em momentos im-
portantes não cabe desta vez. 
Arrascaeta se tornou o centro 
das atenções por muita coisa 
que envolvia a decisão da Li-
bertadores nos últimos meses. 
A lesão na coxa gerou a expec-
tativa sobre sua condição físi-
ca para enfrentar o Palmeiras e 
a relação com o país-sede aca-
bou tornando naturalmente 
protagonista um meia abusa-
do dentro de campo e descon-
traído fora dele.

Sim, descontraído. Basta per-
guntar se ele é tímido que a res-
posta está na ponta da língua:

"Não. Acho que sou menos 
tímido com as pessoas que eu 
conheço. Aí, gosto de brincar 
e tal. Talvez com as pessoas 
que não tenho tanta intimida-
de, fico mais reservado. Mas 
sou um cara brincalhão com a 
maioria dos meus amigos"

Bicampeão da Copa do 
Brasil, do Brasileirão e com 
chance de se sagrar diante de 
seus compatriotas bi também 
da Libertadores, Arrascaeta já 
está entre os grandes estran-
geiros que atuaram no futebol 

Q
brasileiro. Os títulos e a capa-
cidade de decisão elevaram o 
debate para se ele é o maior 
deles. Questionamento que 
ele dribla e protela a resposta 
para depois da aposentadoria.

- Sempre se fala muito das 
coisas que um estrangeiro ga-
nha quando chega aqui. Sou 
muito feliz com as coisas que 
eu tenho conquistado, mas 
não posso ficar satisfeito com o 
que eu fiz ou com o que posso 
fazer. Meu pensamento é ana-
lisar a carreira quando parar de 
jogar futebol. É um privilégio 
que falem do meu nome jun-
to com grandes jogadores que 
atuaram no Brasil. Meu pen-
samento é a cada ano ganhar 
mais e mais, criar uma história 
rica no futebol brasileiro.

Aos 27 anos, Arrasca sabe 
que tem muito ainda a fazer 
na carreira. E a tendência é 
que este futuro seja com a 
camisa do Flamengo. As con-
versas para a renovação até o 
fim de 2026 caminham bem, 
e o meia deixou a definição 
nas mãos do empresário e ex-
-jogador Daniel Fonseca.

A renovação? Aí, tem que 
falar com ele (risos). É um 
problema do clube com ele. 
Já deixei muito claro qual é 
a minha ideia e tomara que 
possa dar tudo certo.

Em resenha descontraída 
com o ge, Arrascaeta teve a 
chance até mesmo de mostrar 
o (falta de) talento como can-
tor, falou do peso de disputar 
uma final de Libertadores em 
Montevidéu, revelou que o 
Flamengo é pauta até mesmo 
no vestiário da seleção uru-
guaia e comparou as duplas 
de ataque que tem a missão de 
municiar: Bruno Henrique e 
Gabigol com Suárez e Cavani.

Final em casa
- Com certeza tanto para 

mim quanto para Piquerez 
(lateral do Palmeiras) é um 
prestígio muito grande, uma 
honra viver esses momentos 
de ansiedade, loucura e todo 
entorno que gera até a chegada 
desta final. Vai estar toda nos-

Arrascaeta, do Flamengo, em foto oficial da final da Libertadores 

sa família, amigos... O Uruguai 
merecia ter um espetáculo 
desta magnitude. Jogar em um 
estádio tão importante como o 
Centenário certamente será es-
pecial para todos os uruguaios.

Estádio Centenário
- É uma das coisas místi-

cas que temos no Uruguai e 

Quase cantor e nada tímido, Quase cantor e nada tímido, 
Arrascaeta conduz o Flamengo no Arrascaeta conduz o Flamengo no 
palco de seus sonhos desde a infânciapalco de seus sonhos desde a infância

nos marca. Tem muitos anos 
(inaugurado em 1930), o Uru-
guai já conquistou coisas im-
portantes, os principais cam-
peonatos já tiveram finais 
disputadas lá, e uma final de 
Libertadores certamente vai 
ser uma das coisas mais im-
portantes e marcantes deste 
estádio tão grande. Tomara 

que esteja lotado. Acredito 
que o ambiente vai ser muito 
legal com duas torcidas, com 
uruguaios, um espetáculo que 
temos que aproveitar. Sabe-
mos que tudo evolui, as coisas 
mudam, mas há a mística des-
tes estádios. São alguns reto-
ques (para modernizar), mas a 
mística continua.

"


