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Lei beneficia mais 15 
municípios fluminenses 
para atrair indústrias

Governo cede e pede retirada de pauta do 
projeto de incorporação da UEZO à UERJ

Diante de galerias lotadas 
de estudantes e moradores da 
zona oeste do Rio de Janeiro 
que se manifestaram através 
de cartazes contra a extinção da 
Fundação Centro Universitário 
Estadual da Zona Oeste (UEZO), 
o governo cedeu e pediu a reti-
rada de pauta do projeto de lei 
5071/2021, que trata da incor-
poração da UEZO à Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). A proposta seria votada 
nesta quarta-feira (01/12) no 
plenário da Assembleia Legisla-
tiva do Rio (Alerj).

Momentos antes do início 
da sessão, o deputado estadu-

al Coronel Jairo (SDD) fez um 
discurso na tribuna em defesa 
da autonomia da UEZO. Ova-
cionado pelas galerias, Co-
ronel Jairo lembrou ter sido 
o autor do projeto de lei que 
resultou na criação da UEZO 
em 2005. Ele destacou ainda 
a importância de manter a au-
tonomia e em funcionamento 
na zona oeste das instalações 
da universidade, justamente 
por ser a região com maior de-
ficiência de equipamentos de 
educação no estado.

“A UEZO não é do governo, é 
da população da zona oeste, a 
obrigação do Estado é dar recur-

unicípios das regi-
ões Metropolitana, 
Costa Verde, Bai-
xada Fluminense, 
Região dos Lagos 
e Sul Fluminense 
foram incluídos 
na Lei 9.488/2021, 
que prevê incen-
tivos fiscais a es-
tabelecimentos 
industriais com o 

objetivo de diminuir as desigualdades regio-
nais. A nova legislação foi promulgada pelo 
presidente da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), André Ceciliano (PT), e publicada nes-
ta terça-feira (30/11) no Diario Oficial.

Agora, passam a ser beneficiados os 
municípios de Arraial do Cabo, Silva Jar-
dim, Tanguá, Itaguaí, Angra dos Reis, Bar-

M
ra Mansa, Duque de Caxias, Paraty, Piraí, 
Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, 
São Gonçalo e Volta Redonda. 

“A Alerj, mais uma vez, confirmou o seu 
compromisso em trabalhar pelo desenvol-
vimento de todas as regiões do Estado. Nes-
se momento em que ainda enfrentamos 
as consequências sociais e econômicas da 
pandemia da Covid-19, é fundamental atrair 
mais indústrias, aumentando a produção e, 
consequentemente, gerando mais empre-
gos, contribuindo diretamente para melho-
rar a renda da população”, destaca o depu-
tado Anderson Alexandre (SDD), autor de 
emendas que possibilitaram a inclusão de 
Tanguá, Silva Jardim e Arraial do Cabo.

Para o autor da emenda que incluiu Ita-
guaí na lei, a medida vai aumentar a compe-
titividade entre os municípios e contribuir 
para estimular o crescimento econômico 

sos para garantir a independência 
e fortalecimento da UEZO, ao in-
vés de acabar com a universida-
de”, discursou Coronel Jairo, que 
destinou emenda ao orçamento 
estadual de 2022 no valor de R$ 
2.901.837,00 com o objetivo de 
assegurar investimentos em ges-
tão e infraestrutura da UEZO.

O projeto de lei 5071/2021 se-
ria o primeiro a ser votado nes-
ta quarta-feira, mas logo após 
o presidente da Alerj iniciar o 
expediente, o líder do Governo, 
Márcio Pacheco (PSC), pediu a re-
tirada de pauta com a justificativa 
de que o “projeto ainda precisa 
ser mais discutido”.

Email: jornalinfopovo@gmail.com

da cidade. “Com a promulgação da lei pela 
Alerj, Itaguaí poderá atrair novos investi-
mentos por meio desse regime especial de 
tributação. Isso vai representar geração de 
empregos, desenvolvimento da economia 
local e mais qualidade de vida e oportunida-
des para os moradores", comemora o depu-
tado Renato Zaca (PTB).

O texto complementa a Lei 6.979/2015, 
que já concede incentivos fiscais a diver-
sos municípios fluminenses, sobretudo 
do Norte e Noroeste. A norma garante 
aos estabelecimentos dessas localidades 
uma alíquota de ICMS de 2% sobre o va-

lor das operações de saída interna e inte-
restadual, por transferência e por venda, 
deduzidas as devoluções.

O contribuinte interessado em se en-
quadrar na lei deve apresentar o pedi-
do à Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Rio de Janeiro 
(CODIN), que analisará e submeterá à 
Comissão Permanente de Políticas para 
o Desenvolvimento do Estado (CPPDE). 
O tratamento tributário especial não será 
concedido às empresas que estejam irre-
gulares no Cadastro Fiscal do Estado ou 
cujo sócio esteja inscrito na Dívida Ativa.

Os deputados Lucinha 
(PSDB) e Luiz Paulo (Cida-
dania) também se pronun-
ciaram contra a extinção da 
UEZO. “Espero que o governo 
faça uma profunda reflexão, 
não é possível que o parla-
mento adicione a extinção da 

UEZO”, falou Luiz Paulo logo 
após o PL sair da pauta.

Deputado Coronel Jairo 
destinou mais de R$ 2,9 mi-
lhões para garantir autono-
mia da UEZO

Manifestação das galerias 
contra a extinção da UEZO



Quinta-Feira 02 de Dezembro de 2021

POLÍTICAGERAL 3
PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19 Foto: Thiago Reis

c o n s ó r c i o 
trabalha de 
forma co-
laborativa 
para buscar 
e divulgar 
os dados da 
p a n d e m i a 
de Covid-19 
dos 26 esta-

dos e do DF. O prêmio foi divi-
dido com o Projeto Comprova, 
que trabalha com checagem 
de fatos. Segundo a ANJ, a pre-
miação destaca a importância 
do jornalismo e da cooperação 
entre as empresas jornalísticas 
e seus profissionais no enfren-
tamento da pandemia.

O consórcio de veículos de 
imprensa recebeu nesta quar-
ta-feira (1º) o Prêmio ANJ de 
Liberdade de Imprensa de 2021 
promovido pela Associação Na-
cional de Jornais (ANJ). O prê-

O
mio foi dividido com o Projeto 
Comprova, que realiza trabalho 
de checagem de fatos.

Segundo a ANJ, a premiação 
destaca a importância do jorna-
lismo e da cooperação entre as 
empresas jornalísticas e seus 
profissionais no enfrentamen-
to da pandemia no país. A ceri-
mônia de entrega dos prêmios 
aconteceu em São Paulo, com 
representantes da associação e 
das iniciativas premiadas.

"[O consórcio] é uma parceria 
que nasceu em um momento em 
que nos vimos diante da ameaça 
do governo federal de restringir 
o acesso aos números diários 
da pandemia. E não custa lem-
brar que sonegar informações à 
imprensa é omitir informação 
à sociedade", disse Flávia Faria, 
jornalista da Folha de S.Paulo 
que representou o consórcio de 
veículos de imprensa no evento.

Consórcio de veículos de imprensa ganha prêmio da Associação Nacional de Jornais 

"O jornalismo reagiu, somou 
forças e vem trabalhando desde 
então para entregar para a po-
pulação um retrato mais fiel e 
preciso do que acontece no país. 
Frente aos arroubos de autori-
tarismo do governo federal, a 
imprensa se fez união. Que a ini-
ciativa brasileira de cooperação 
possa inspirar gerações. Do lado 
de cá, nós seguimos na missão 
de informar o cidadão, lutar por 
transparência e defender a de-
mocracia", afirmou Faria.

O consórcio foi criado como 
uma resposta à decisão do go-
verno Jair Bolsonaro de restrin-
gir o acesso a dados sobre a pan-
demia de Covid-19. Os veículos 
g1, O Globo, Extra, O Estado de 
S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL 
decidiram formar uma parceria 
e trabalhar de forma colabora-
tiva para buscar as informações 
necessárias nos 26 estados e no 
Distrito Federal.

As equipes de todos os 
veículos dividem tarefas e 

compartilham as informa-
ções obtidas para que os 
brasileiros possam saber 
como está a evolução e o to-
tal de óbitos e casos provo-
cados pela Covid-19, além 
dos números consolidados 
da vacinação.

Já o Projeto Comprova realiza 
trabalho de checagem de fatos 
como forma de combater a de-
sinformação. Reúne dezenas de 
jornalistas de mais de 30 veícu-
los de todo o país.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou nesta 
quarta-feira(1) que um "co-
quetel tóxico" de baixas ta-
xas de vacinação e de testes 
de triagem está criando um 
terreno fértil para novas va-
riantes da covid-19.

"O fim da pandemia não é 
uma questão de sorte, mas de 
escolha", disse Adhanom Ghe-
breyesus, diretor-geral da OMS, 
em entrevista coletiva.

“Temos, mundialmente, um 
coquetel tóxico com baixa cober-
tura vacinal e pouquíssimos tes-
tes, uma combinação ideal para a 
reprodução e aumento de varian-
tes” do coronavírus, acrescentou.

O alerta surge após o surgi-
mento da nova variante ômi-
cron do coronavírus, que em 
novembro causou pânico em 
escala global.

De acordo com a organização 
da ONU, a ômicron, cujo código 
é B.1.1.529, "foi relatado à OMS 
pela África do Sul pela primeira 
vez em 24 de novembro de 2021, 
enquanto o primeiro caso con-
firmado por laboratório foi iden-
tificado a partir de uma amostra 
coletada em 9 de novembro."

Na sexta-feira, a OMS classifi-
cou a ômicron como uma "preo-
cupação" do mais alto nível. A va-
riante preocupa os especialistas 
porque possui muitas mutações 
que, muito provavelmente, a 
tornam mais contagiosa e, sobre-
tudo, potencialmente mais resis-
tente à imunidade proporciona-
da pelas vacinas atuais.

Estudos estão sendo fei-
tos para apurar se este é re-
almente o caso e em que 

Mourão afirma que Bolsonaro 
escolheu PL porque precisa de 
tempo de TV e recursos em 2022

OMS diz que baixas taxas de vacinação criam 
'terreno fértil' para novas variantes

Foto: AFP

"Ainda temos mais perguntas que respostas sobre a ômicron", destacou

Ministro da Educação, Milton Ribeiro

medida, mas os primeiros 
resultados só serão conheci-
dos nas próximas semanas.

“Pelo menos 23 países em 5 
das 6 regiões da OMS relataram 
casos da ômicron e esperamos 
que esse número aumente”, 
continuou Tedros.

Até agora, quatro variantes 
perturbadoras foram detectadas: 
a delta, que representa quase 
todos os casos sequenciados no 
mundo, alfa, beta e gama.

Consórcio de veículos de Consórcio de veículos de 
imprensa ganha prêmio da imprensa ganha prêmio da 
Associação Nacional de JornaisAssociação Nacional de Jornais

O vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou nesta quar-
ta-feira que a filiação do presi-
dente Jair Bolsonaro ao PL faz 
parte da construção de uma 
"coalizão" para a campanha 
eleitoral do ano que vem. De 
acordo com Mourão, ao con-
trário da eleição de 2018, Bol-
sonaro irá precisar de tempo 
de televisão e de recursos para 
sua campanha à reeleição.

— O presidente tinha que 
escolher um partido, escolheu 
um aí. Vejo que está havendo 
uma concertação, não só com 
o partido que o presidente es-
colheu. O presidente está for-

mando uma coalizão com vis-
tas à eleição do ano que vem, 
uma eleição diferente de 2018. 
Ele precisa de tempo de TV, de 
recursos, essas coisas todas — 
disse Mourão, ao chegar no Pa-
lácio do Planalto.

Bolsonaro filiou-se ao PL em 
uma cerimônia realizada na ter-
ça-feira. O presidente articula 
para que o PP e o Republicanos 
também façam parte de sua co-
ligação. Como o GLOBO mos-
trou, caso a aliança seja con-
cretizada, Bolsonaro deverá ter 
uma das maiores fatias do fun-
do eleitoral e do horário gratuito 
de propaganda partidária.
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governador 
do Rio, Cláu-
dio Castro, 
a f i r m o u 
que, dian-
te do atual 
cenário da 
p a n d e m i a 
de covid-19 
no Rio de 

Janeiro, ainda não é possível fa-
lar sobre o cancelamento das 
festas de Réveillon e Carnaval 
na capital fluminense. O anún-
cio foi feito nesta quarta-feira 
(1), durante o evento FT1000, 
que celebrou a marca de mil 
prisões de milicianos pela For-
ça-Tarefa da Polícia Civil. Cas-
tro declarou que as secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde 
têm trabalhado juntas para de-
cidir sobre as celebrações.

"Eu tive uma reunião do-
mingo à noite com o secretário 

O
(de Estado de Saúde, Alexan-
dre) Chieppe. Nesse momen-
to, ainda não há esse risco. As 
duas secretarias têm traba-
lhado juntas nessas análises. 
Por óbvio, essa é uma análise 
diária. Hoje, na radiografia de 
hoje, não dá para falar em can-
celamento, mas já vem sendo 
estudado a radiografia de agora 
e a projeção dela. Então se a Se-
cretaria de Saúde dizer que não 
pode ter, não terá. Se a Secreta-
ria orientar que pode ter, então 
terá", disse o governador.

Também nesta quarta, o se-
cretário municipal de Saúde 
do Rio, Daniel Soranz, infor-
mou que a capital já identifi-
cou uma paciente com sus-
peita da variante Ômicron do 
novo coronavírus. Segundo 
ele, uma moradora do Fla-
mengo, na Zona Sul, chegou à 
cidade após uma viagem à Jo-

Governador falou sobre Carnaval e Réveillon durante evento FT1000

anesburgo, na África do Sul, e 
testou positivo para covid nes-
ta segunda-feira (29).

O governador relatou ainda 
que está alinhado com o prefei-
to do Rio, Eduardo Paes, sobre a 
decisão para a realização das fes-
tas, que será baseada, de acordo 
com ele, somente em critérios 
técnicos. Cláudio Castro relem-
brou ainda a importância das 

celebrações para a geração de 
emprego e renda, mas ressaltou 
que não vai arriscar a saúde da 
população fluminense.

"A decisão será sempre técni-
ca. A decisão não será política. 
Eu e o prefeito Eduardo Paes es-
tamos muito alinhados nisso. O 
que as secretarias de saúde disse-
rem que tem que fazer, será feito. 
A gente tem que entender a im-

portância que esses eventos têm. 
Não é festa, é emprego, é renda. 
São épocas importantes do ano. 
Por óbvio, nós não arriscaremos 
a vida das pessoas. Então, são 
decisões complexas e tomadas 
com muita responsabilidade. 
Nós vamos ouvir as autoridades 
sanitárias, vamos ouvir a ciência 
e vamos tomar a melhor deci-
são", concluiu Castro. 

A Secretaria estadual de 
Educação (Seeduc) publicou, 
nesta quarta-feira, edital para 
seleção e contratação de mais 
de nove mil mães e mais de 
mil assistentes sociais para 
compor o projeto Mulheres 
Apoiando a Educação (M.A.E). 
O programa contará com a par-
ticipação de mulheres de bai-
xa renda, além de assistentes 
sociais que estarão presentes 
em 1.230 escolas, com o intui-
to de aumentar a frequência e 
evitar a evasão escolar causa-
da pela pandemia da Covid-19.

As inscrições serão feitas 
exclusivamente pela internet 
até sexta-feira, dia 3. Interes-
sados devem acessar o link 
http://aplicacoes.educacao.
rj.gov.br/Mae a partir das 18h 
desta quarta-feira.

O processo seletivo será 
dividido em duas partes. 
A primeira fase será com a 
realização do cadastro no 
site, onde acontecerá uma 
pré-seleção. Já na segunda 
fase, as candidatas deverão 
comparecer às unidades 
escolares que foram sele-

cionadas para a entrega dos 
documentos requeridos.

Para mais informações so-
bre o edital, acesse: http://apli-
cacoes.educacao.rj.gov.br/Mae

Retomada segura dos alunos
Segundo a Seeduc, o progra-

ma prioriza a retomada segura 
dos alunos, após mais de um 
ano longe das dependências 
escolares. Serão realizadas 
diversas atividades, tendo as 
mães como agentes fundamen-
tais nesse processo. Elas traba-
lharão dando suporte à equipe 
pedagógica e social, além de 
auxiliar no fortalecimento da 

Senado aprova indicação de 
André Mendonça para o STF

Seeduc lança programa onde mães de alunos vão atuar na busca 
ativa e receber bolsa mensal de R$ 1 mil; inscrições vão até sexta

 Foto: Gabriel de Paiva

Retorno presencial na Escola estadual Pedro Álvares Cabral, em Copacabana

Prefeito do Rio, Eduardo Paes

relação entre a família do alu-
no e a unidade escolar, atuan-
do como “embaixadoras” da 
escola na comunidade.

O objetivo é que essas cerca 
de 9.400 mulheres atuem no 
resgate dos estudantes, o que 
não inviabilizará as atividades 
de trabalhadores efetivos ou ter-
ceirizados das unidades. A carga 
semanal é de 30 horas, com 6 
horas por mês de avaliação e trei-
namento, e bolsa mensal de R$ 1 
mil durante um ano. Toda dire-
triz pedagógica e técnica perma-
necerão sob a coordenação da 
equipe diretiva e do assistente 
social, ressalta a secretaria.

‘Hoje, não dá para falar em ‘Hoje, não dá para falar em 
cancelamento’, diz Castro cancelamento’, diz Castro 
sobre Réveillon e Carnavalsobre Réveillon e Carnaval

Resumo
Após 4 meses de espera, o 

Senado aprovou a indicação 
de André Mendonça ao STF

Ex-ministro de Bolsonaro, 
Mendonça é advogado e pas-
tor evangélico. Na sabatina 
com os senadores, ele prome-
teu respeitar o Estado laico e a 
democracia

Mendonça foi questionado 
em diversos momentos sobre 
ações e falas antidemocráticas 
do presidente, que o indicou, 
e evitou condená-las

Questionado sobre o casa-
mento gay, ele primeiro hesi-
tou e depois disse defender o 
'direito constitucional' de ca-
sais formados por pessoas do 
mesmo sexo.

Após a sabatina e a votação 
na CCJ, indicação de André 
Mendonça agora é discutida 
no plenário do Senado. Na vo-
tação definitiva, a aprovação 
exigirá os votos de pelo menos 
41 dos 81 senadores.

Após 8 horas de sabatina, a 
indicação de André Mendon-
ça para o STF foi aprovada na 
CCJ por 18 votos a 9 e agora 
será submetida ao plenário 
do Senado. Nesta nova etapa, 
que deve ocorrer ainda hoje, 

podem participar os 81 mem-
bros da Casa. Mendonça pre-
cisará do apoio da maioria. Se 
for aprovado, ocupará a cadei-
ra que foi do ministro Marco 
Aurélio Mello.

Senadores que integram a 
CCJ começam a votar a indi-
cação de André Mendonça ao 
STF. São 27 votos nesta etapa, 
e ele precisa de pelo menos 
14. Depois, a indicação será 
submetida ao plenário do Se-
nado, com a participação de 
81 parlamentares.

REVEJA o momento em 
que Mendonça se retrata. O 
ex-ministro de Bolsonaro ha-
via dito que a democracia no 
Brasil havia sido conquistada 
sem "sangue derramado". Mais 
tarde, ele afirmou que foi mal 
interpretado.

"Primeiro, meu pedido de 
desculpas, por uma fala que 
pode ter sido mal interpre-
tada e que não condiz com 
aquilo que eu penso. Vidas 
se perderam na luta para a 
construção da nossa demo-
cracia. Além do meu pedido 
de desculpas, o meu registro 
do mais profundo respeito e 
lamento pela perda dessas 
vidas", afirmou.
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m pistoleiro 
que estava 
escondido há 
pelo menos 
três meses no 
Rio de Janeiro, 
e que respon-
de pelo assas-
sinato de um 
vereador, no 
Estado da Pa-

raíba, foi identificado nas inves-
tigações da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada Fluminense 
(DHBF) como o responsável pe-
los disparos que tiraram a vida 
de Jonathan Gomes de Araújo, 
o MC Jotinha, de 17 anos. O ra-
paz foi morto com três tiros, na 
madrugada do último dia 16, no 
Bairro de Capivari, no municí-
pio de Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense.

Ediélio Filgueiras da Costa, 
de 32 anos, foi reconhecido 
por testemunhas que presen-

U
ciaram o assassinato do MC 
Jotinha, ocorrido após a víti-
ma separar uma briga entre o 
suspeito e um outro conheci-
do, na porta de um bar onde 
se realizava um forró. Ele teria 
interpretado um gesto da víti-
ma para acabar com o conflito 
como um empurrão. Quando 
Jonathan se preparava para ir 
embora em um cavalo, o sus-
peito sacou um revólver e ati-
rou duas vezes contra o cantor.

Com o rapaz no chão, ele se 
aproximou e fez pelo menos 
mais um disparo, atingindo a 
vítima na cabeça. Entre as pes-
soas que presenciaram o assas-
sinato está Jones Araújo, pai de 
Jonhatan, que por pouco tam-
bém não foi morto.

— De repente, dois conhe-
cidos dele (Jonathan) come-
çaram a discutir. Meu filho os 
abraçou e tirou um para direita 
e outra para esquerda. Este úl-

Pistoleiro que matou vereador Pistoleiro que matou vereador 
na Paraíba é suspeito de na Paraíba é suspeito de 
assassinar MC Jotinha no Rioassassinar MC Jotinha no Rio

timo não aceitou e deu um em-
purrão no braço do Jonathan, que 
também empurrou o peito dele 
e disse que não queria confusão. 
Meu filho resolveu que era me-
lhor ir embora e me chamou para 
ir com ele. Estava me despedindo 
de uns conhecidos e escutei o pri-
meiro disparo. Quando olhei, já vi 
meu filho caído no chão (do lado 
de fora do bar) perto do cavalo . 
Gritei que estavam matando o Jo-

A Polícia Federal deflagrou 
duas operações simultâneas, 
a Falsum Identitatis e Patro-
nos, no Rio, nesta quarta-fei-
ra. O objetivo é desarticular 
uma quadrilha especializada 
em fraudes previdenciárias 
no Rio. Ao todo, 40 policiais 
participam das ações para 
cumprir 12 mandados judi-
ciais, expedidos pela 1ª e 4ª 
Vara Federal Criminal do Rio 
de Janeiro. Até o momento, 
duas pessoas foram presas.

Na operação Falsum Iden-
titatis, os policiais federais 
cumprem quatro mandados 
de prisão preventiva e quatro 
mandados de busca e apreen-
são, em residências de pesso-
as investigadas por fraudes 
contra o Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS).

As investigações aponta-
ram que a quadrilha é espe-
cializada na falsificação de 
documentos de identidade, 
e que atualmente existem 
dezenas de benefícios ativos 
sendo sacados mensalmente, 
obtidos com o uso de docu-
mentos falsos.

Em conjunto com a ação, 
agentes cumprem ainda 
outros quatro mandados 
de busca e apreensão, no 
âmbito da Operação Patro-
nos,  também relacionada a 
fraudes contra o INSS, no 
Rio de Janeiro,  Nova Igua-
çu e Belford Roxo.

A Operação Patronos in-
vestiga a possível partici-
pação de advogados e des-
pachantes em um esquema 
para obter pensões fraudu-
lentas junto ao INSS. Nesses 
casos, criminosos usavam 
documentos falsificados que 
atestavam vínculos conju-

Polícia Federal deflagra duas operações 
que apuram fraudes contra o INSS

A Polícia Civil informou nes-
ta quarta-feira (1°) que apura 
uma suspeita de estupro dentro 
de um camarote do rodeio de 
Jaguariúna (SP). A vítima, Fran-
ciane Andrade, uma estudante 
e influenciadora digital de 23 
anos, relatou o crime em stories 
no Instagram na noite de terça-
-feira (30). Veja no vídeo acima.

"O doutor do IML da polí-
cia constatou que realmente 
houve estupro e ele não sabe 
me dizer se foi um, dois ou 
três. Eu não sei o que fazer", 
relatou a vítima na postagem, 
enquanto chorava.

Segundo o boletim de ocor-
rência do caso, registrado na ter-
ça-feira, o crime ocorreu entre a 
noite de sábado (27) e a madru-
gada de domingo (28).

Franciane afirmou que esta-
va na companhia de amigos na 
festa, bebendo, e que não sabe 
o que ocorreu depois. Disse aos 
policiais apenas que acordou 
em uma rotatória próximo ao lo-
cal do evento. Ela também com-
partilhou o story de uma amiga 
que relatou que algo foi coloca-
do no copo da influenciadora.

Polícia Federal investiga fraudes em benefícios do INSS

Thalissa tinha 27 anos

MC Jotinha é morto a tiros após tentar apartar uma briga em um bar em Caxias

Influencer denuncia estupro à polícia e relata 
a seguidores ter sido dopada em camarote do 
rodeio: 'que dor estou sentindo'

gais com pessoas falecidas.
Nas investigações das 

duas operações deflagra-
das nesta quarta, a Polí-
cia Federal contou com o 
apoio do Núcleo Estadual 
da Coordenação Geral de 
Inteligência Previdenciá-
ria e Trabalhista no Estado 
do Rio de Janeiro (NUINT/
RJ), órgão do Ministério do 
Trabalho e Previdência.

Segundo a corporação, 
é estimado um prejuízo 
de cerca de R$ 20 milhões 
de reais,  caso os esquemas 
fraudulentos não fossem 
descobertos.

A estudante tem 130 mil se-
guidores no Instagram. O g1 ten-
tou contato com ela por telefone 
e rede social, mas não houve re-
torno até a publicação.

Entenda a denúncia de estu-
pro no rodeio de Jaguariúna.

A Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP) 
informou que caso foi regis-
trado pela Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM) de Mogi 
Guaçu (SP) e posteriormente 
encaminhado para a Dele-
gacia de Jaguariúna, onde as 
investigações prosseguem e 
um inquérito foi aberto para 
apuração de estupro.

"Diligências estão em an-
damento para esclarecer os 
fatos. Outros detalhes não po-
dem ser divulgados devido à 
natureza do crime", informou 
a SSP. O caso será investigado 
em segredo de justiça.

Sentiu dores após a festa
A jovem relatou, ainda duran-

te a noite de terça, ter sentido 
dores e procurou atendimento 
médico. Foi quando exames 
apontaram a suspeita de estupro.

nathan e pedi ajuda. Corri para 
fora do forró e nisso o atirador 
fez outro disparo na cabeça do 
Jotinha. Depois, ainda se abai-
xou e deu um terceiro tiro, bem 
de perto, também na cabeça do 
meu filho. Tive reação de ir para 
cima do assassino e aí ele apon-
tou a arma para mim. Só não 
morri também porque outras 
pessoas entraram no meio — 
disse Jones Araújo, pai do MC, 

ao ser entrevistado um dia de-
pois de sepultar o filho.

MC Jotinha e o suspeito 
se conheciam do Bairro de 
Capivari. Com a pandemia, o 
cantor passou a tomar conta 
de um sítio naquela região. 
Segundo moradores, Ediélio 
também trabalhava em sítio 
e costumava cumprimentar o 
cantor, embora não tivesse in-
timidade com a vítima.

Foto: Divulgação

Foto Reprodução 
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Ministro da Educação, Milton Ribeiro

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSServiços

al começou 
a conces-
são,1º de 
novembro, 
q u a n d o 
a empre-
sa Águas 
do Rio se 
tornou a 
responsá-
vel pelos 

serviços de água e esgoto em 
Nova Iguaçu, e as polêmicas e 
denúncias dos moradores em 
relação aos seus atos começa-
ram. Durante a sessão plenária 
desta manhã (30/11), os verea-
dores exibiram um vídeo, feito 
pelos moradores do Morro Cru-
zeiro, no Centro, que mostra a 
Águas do Rio concretando o 
local de manobra, instalado 
pela Cedae há anos, para que a 
população do local pudesse ter 
acesso à água, visto que nunca 
foi feita instalação correta pelo 

M
governo do Estado. Por causa 
dessa concretagem, os mora-
dores ficaram sem água duran-
te vários dias.

- É um absurdo o que esta 
empresa está fazendo. Nossa 
Câmara quer saber se ela tem 
licença da prefeitura para me-
xer em solo público, qual será 
a metodologia para a cobrança 
da tarifa do fornecimento de 
água, entre outras informações 
que ainda não foram anuncia-
das – afirmou Eduardo Reina 
Gomes de Oliveira, Dudu Rei-
na, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Nova Iguaçu.

De autoria do vereador Car-
los Alberto Ribeiro da Silva, 
Carlinhos BNH, foi aprovado 
em 2ª e última votação o pro-
jeto de lei (nº 191/2021) que 
determina que as empresas de-
tentoras da concessão do ser-
viço público de fornecimento 
de água fiquem proibidas de 

Vereadores de Nova Iguaçu Vereadores de Nova Iguaçu 
fiscalizam o trabalho da empresa fiscalizam o trabalho da empresa 
Águas do Rio e denunciam Águas do Rio e denunciam 

instalar hidrômetros nas resi-
dências e estabelecimentos co-
merciais antes da instalação da 
rede de água. “Nossa população 
sofre há anos com a falta da água. 
E não vamos permitir que ela 
pague por um serviço que não 
recebe”, disse Carlinhos BNH. 
Projeto de Resolução (196/2021) 
do mesmo vereador, lido no ex-
pediente da sessão de hoje, cria a 
‘Comissão de Assuntos Relevan-
tes para apreciação e apuração 
de fatos concernentes às instala-
ções de hidrômetros em todos os 
locais da cidade de Nova Iguaçu 

A beleza do jazz, a elegância 
do balé e a versatilidade das di-
ferentes expressões corporais 
vão emocionar os moradores de 
Japeri no próximo sábado (4). 
Isto porque, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, realizará a ‘I Mostra 
Municipal de Dança'. O evento 
acontece a partir das 16h na Pra-
ça Leni Ferreira, no Centro da 
cidade, com entrada franca.

 O evento contará com 30 
apresentações de grupos e artis-
tas locais de diferentes modali-
dades que pretendem animar o 
público. Todas as atrações estão 
inscritas no Cadastro Municipal 
de Agentes Culturais da Prefei-
tura de Japeri.

Antes do início das apresen-
tações, a partir das 10h, serão 
oferecidas 10 oficinas gratuitas 
de teatro, dança, capoeira, moda 
e artesanato por grupos e artis-
tas contemplados pelo Edital 
Poeta Sabará  por meio da Lei Al-
dir Blanc. Para participar, basta 
chegar com 30 minutos de ante-
cedência das oficinas, que serão 
realizadas na Praça Leni Ferreira, 
e fazer a sua inscrição.

“Será um dia mágico e de-
dicado à valorização da arte e 
cultura de Japeri. E nosso in-
tuito é continuar mostrando o 
potencial artístico da nossa ci-
dade e o evento será propício 
para isso. Quero agradecer ao 
Setorial de Dança de Japeri e 
ao Colegiado Estadual da Dan-
ça pela parceria nessa atração”, 
disse o secretário municipal 
de Cultura, Jorge Braga Jr.

PROGRAMAÇÃO 
10h às 11h - Jazz e Teatro
11h às 12h - Capoeira, Capoei-

ra e Artesanato
13h às 14h - Jazz e Música

I Mostra Municipal de Dança promete 
emocionar moradores de Japeri Mesquita aposta na conscientiza-

ção ambiental a partir da educação. 
Prova disto é que os alunos do sexto 
ano da Escola Municipal Américo 
dos Santos, localizada no Banco de 
Areia, iniciaram seu próprio terrário. 
Nas aulas de Ciências, eles apren-
dem sobre como o plantio pode aju-
dar na recuperação da natureza.

A motivação, segundo a profes-
sora Aline Navarro, foi a COP 26, 
Conferência das Nações Unidas so-
bre as Mudanças Climáticas de 2021, 
que abordou a crise climática como 
um dos maiores problemas da atu-
alidade.  “Existiu uma coincidência 
entre os assuntos. Enquanto eles 
estavam falando da necessidade de 
preservar o meio ambiente, nós es-
távamos falando de solo e plantio. 
Então, resolvemos trazer os alunos 
para o Laboratório de Ciências, para 
praticar a nossa teoria”, explicou.

Para a dinâmica, cada um levou 
um pote de casa. Nele, foram pedras, 
cascalhos, terra e areia adubada, 
criando um ambiente favorável para 
o crescimento da planta escolhida. 
As primeiras mudas, assim como a 
terra adubada, foram doadas pela 
subsecretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo. Com cactos 
e suculentas, os alunos tiveram a ex-
periência de plantar e aprender, na 
teoria, como o plantio afeta a troca 
de gás carbônico por oxigênio.

Com entrada franca, evento realizado pela prefeitura terá início às 16h na Praça Leni Ferreira

Thalissa tinha 27 anos

Durante a sessão plenária desta manhã (30/11), os vereadores exibiram um vídeo, feito pelos moradores do Morro Cruzeiro

Escola Municipal Américo dos 
Santos cria terrário com alunos

14h às 15h - Jazz e Teatro
15h às 16h - Moda e Teatro 
16h - Início das apresenta-

ções de balé, jazz, danças urba-
nas, entre outras atrações.

“Agora, nós vamos acompanhar, 
a cada aula, o processo de cresci-
mento desse cacto. Eles vão criar 
dúvidas e se interessar, aprendendo 
como podemos ser sustentáveis 
através de pequenos atos”, acrescen-
tou Aline. Após os estudos, cada alu-
no poderá retornar com o seu cacto 
para casa e realizar o replantio do seu 
objeto de estudo.

Laboratório de Ciências
Esse trabalho, no entanto, não 

poderia ser feito em uma sala de 
aula comum. Então, o sexto ano da 
Escola Municipal Américo dos San-
tos foi levado ao Laboratório de Ci-
ências, que fica na própria unidade, 
para fazer o terrário. Desde o retorno 
das aulas presenciais, em formato 
híbrido, o local tem sido utilizado 
para que os alunos construíssem co-
nhecimento através de aulas práti-
cas nesse ambiente de aprendizado.

Entre esqueletos e alguns 
animais embebidos em formol, 
os alunos podem estudar os 
assuntos mais abrangentes da 
ciência de uma forma divertida. 
Além da criação do terrário, por 
exemplo, estão sendo aplicadas 
aulas de reconhecimento do 
DNA das frutas. Uma oportuni-
dade de aprender a diferença de 
cada uma e como elas crescem a 
partir de suas distinções.

pela empresa Águas do Rio’. Os 
vereadores Claudio Valdemir 
de Oliveira Marques, Claudio 
Haja Luz, e Vagner Mateus dos 
Santos, Vaguinho Neguinho, 
sugeriram que uma audiência 
seja convocada pela Comis-
são, e que os representantes da 
Águas do Rio sejam chamados, 
o mais rápido possível.

Outros projetos foram 
debatidos e aprovados em 
2ª votação:

. De autoria do prefeito mu-
nicipal, está criado o Conselho 

Municipal do Trabalho, Em-
prego e renda da Cidade de 
Nova Iguaçu (199/2021).

. O vereador Vaguinho Ne-
guinho teve aprovado seu 
texto que reconhece como de 
Utilidade Pública a Casa de 
Acolhimento Ester (51/2021).

. Foi aprovada a Utilidade 
Pública do Instituto Clama 
e da Comunidade Evangéli-
ca Poder e Unção, projetos 
do vereador Felipinho Ravis 
(78/2021).

Nova sessão acontece ama-
nhã (01/12), às 10 horas.

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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lunos dos 
Anos Iniciais 
do Colégio 
A n g e l o r u m , 
localizado na 
Glória, estão 
p a r t i c i p a n d o 
da Ciranda de 
Livros, um pro-

grama totalmente alinhado à 
BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular) e aos quatro pila-
res da Educação da Unesco: 
aprender a conhecer, a fazer, a 
conviver e a ser. A culminância 
do projeto se dará com tardes 
de autógrafos, nos dias 6 e 7 de 
dezembro, no próprio Colégio.

A direção da escola acredita 
que o trabalho com a Literatu-
ra Infantil é um dos projetos 
escolares que mais pode con-
tribuir significativamente para 
o desenvolvimento cognitivo 
das crianças, ajudando a for-
mar alunos leitores e autores. 
E, ao transformar seus alunos 
em autores, o Colégio Angelo-
rum proporciona: empodera-
mento da criança, protagonis-

A
mo, autonomia, criatividade, 
senso crítico e realização pes-
soal, proporcionando não só 
uma rica experiência de apren-
dizagem para o aluno, mas, 
também, agregando ferramen-
tas de trabalho eficazes para o 
corpo docente.

"Estamos muito felizes com 
o sucesso das histórias cons-
truídas pelos nossos alunos. 
É indiscutível a importância 
desse projeto, onde o aluno foi  
protagonista na confecção de 
seu livro, do início ao fim. In-
centivar e valorizar as práticas 
sociais da leitura, vai muito 
além de ampliar o vocabulário. 
É participar de uma leitura do 
mundo. É abrir os olhos e os 
horizontes para uma perspec-
tiva de vida inovadora", desta-
cou Adriana Cecília, vice-dire-
tora da unidade.

Tarde de autógrafos
Cada aluno terá a opor-

tunidade de apresentar seu 
próprio livro aos familiares e 
amigos nos dias 6 e 7 de de-

Fo
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zembro, numa tarde de autó-
grafos, que será realizada no 
colégio, seguindo os proto-
colos de segurança exigidos 
pelo Ministério da Saúde. 
Cada aluno poderá receber 
dois convidados. O uso de 
máscaras será obrigatório e 
haverá álcool em gel à dispo-
sição de todos. O distancia-
mento também será mantido 
para evitar o contágio. Tudo 
para garantir entretenimento 
com segurança para o público 
que prestigiará os alunos.

Trata-se de um evento cer-
cado de muita emoção para os 
pais e também para as crian-
ças, que recebem seus exem-
plares, autografam, escrevem 
dedicatórias e ainda apren-
dem lições preciosas.

Sobre a Ciranda de Livros
Trata-se de uma  platafor-

ma pedagógica virtual que 
transforma alunos em auto-
res de maneira lúdica, envol-
vente e simplificada. A Ciran-
da de Livros foi desenvolvida 
por uma equipe de pedago-
gos e consultores em litera-
tura com grande experiência 
em sala de aula, proporcio-
nando não só uma rica ex-
periência de aprendizagem 
para o aluno, mas agregan-
do ferramentas de trabalho 

eficazes para o colégio. Seu 
programa é totalmente ali-
nhado à BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) e aos 4 pi-
lares da Educação da Unesco: 
aprender a conhecer, a fazer, 
a conviver e a ser. Valoriza a 
importância de ampliar o re-

pertório cultural, práticas que 
envolvem o pensamento cria-
tivo e científico, autonomia 
para que o aluno seja o prota-
gonista no processo de cons-
trução do conhecimento, em 
que a aprendizagem vá além 
dos muros da escola.

Trata-se de uma  plataforma pedagógica virtual que transforma alunos em autores

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCiranda de Livros

Pequenos autores,  
grandes talentosgrandes talentos
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 caminho é 
o mesmo, 
com a ex-
p e c t a t i v a 
de chegar 
ao destino 
tão feliz 
quanto da 
última vez. 
O Flamen-

go repete a estratégia que o 
levou até Jorge Jesus para 
dar a largada na busca pelo 
novo treinador, em plane-
jamento no qual o nome do 
Mister está em pauta mais 
por obrigação do que por 
ser algo palpável. Em reu-
nião com o empresário Bru-
no Macedo, o vice de fute-
bol Marcos Braz teve como 
objetivo principal abrir o 
leque de possibilidades no 
mercado português.

Foi Macedo, sócio do gru-
po de Giuliano Bertolucci 
com grande influência em 
Portugal, quem conduziu as 
conversas com JJ em meados 
de 2019. O encontro na Zona 
Sul do Rio de Janeiro após a 
vitória sobre o Ceará, na ter-
ça, serviu muito mais para 
apresentar possibilidades 
que fujam das óbvias (Mar-
celo Gallardo, Jorge Jesus e 
André Villas-Boas) e debater 
conceitos na busca pelo subs-
tituto de Renato Gaúcho. O 
jantar foi revelado pelo jor-
nalista Julio Miguel Neto.

O
O Flamengo está convic-

to de que seu novo coman-
dante virá do exterior, e a 
prioridade está em Portugal. 
A diretoria tem intermediá-
rios sondando as situações 
de Jorge Jesus e Marcelo 
Gallardo, mas as primeiras 
informações dão conta de 
que abrir negociações é im-
provável, mais pelo plano de 
carreira de ambos do que por 
questões financeiras.

A percepção da diretoria é 
de que não pode deixar de fa-
zer contato com a dupla, para 
que no futuro não fique o ar-
rependimento de não ter ten-
tado. Gallardo, por sua vez, 
mira o mercado europeu, 
enquanto Jorge Jesus tem 
contrato com o Benfica até o 
meio de 2022 e não pensa em 
uma ruptura unilateral, nem 
em saída sem ganhar títulos 
após passar em branco na úl-
tima temporada.

Desta maneira, o Flamen-
go mira nomes mais palpá-
veis tanto financeiramente 
quanto como ambição pro-
fissional, e Bruno Macedo 
é quem começa a abrir este 
leque. Na ocasião da saída 
de JJ, ele fez a ponte para 
conversas com Carlos Car-
valhal e José Peseiro - am-
bas sem final feliz.

De passagem pelo Brasil 
por motivos pessoais, Mace-
do retorna para Portugal já 

Marcos Braz ao lado de Bruno Spindel no treino do Flamengo em Porto Alegre

Flamengo repete estratégia que o levou 
a Jorge Jesus para mapear mercado 
português em busca de opções

no fim de semana com a mis-
são de mapear o mercado por 
nomes que supram as neces-
sidades rubro-negras.

Com o alvo apontado para 
Portugal e ciente de que o 

"não" é o mais provável de 
Jorge Jesus e Marcelo Gallar-
do, o Flamengo promete 
abrir o cofre e avaliar minu-
ciosamente as opções de um 
profissional para comandar o 

próximo triênio, que chegue 
com uma equipe multidisci-
plinar. Depois das experiên-
cias frustradas com Dome, 
Ceni e Renato, o tempo é 
aliado para minimizar o erro.

Os resultados de terça-feira do 
Campeonato Brasileiro foram fa-
voráveis ao Fluminense na busca 
por uma vaga na Libertadores. 
A derrota do Ceará para o Fla-
mengo, em jogo válido pela 36ª 
rodada, deixou o Tricolor a uma 
vitória de garantir a classificação 
para, ao menos, a fase "pré" da 
competição continental.

O Fluminense atualmente é o 
sétimo colocado com 51 pontos. 
Se vencer o Bahia no domingo 
ou a Chapecoense no dia 9, che-
gará a 54 pontos. Neste cenário, 
apenas Ceará e América-MG, 

que possuem 49 pontos, pode-
riam fazer mais pontos que o 
time carioca. Mas como as duas 
equipes se enfrentam na pró-
xima rodada, só é possível que 
uma delas ultrapasse o Tricolor 
(caso o time cearense tivesse 
vencido o Fla, tanto ele quanto 
o clube mineiro poderiam su-
perar a equipe comandada pelo 
técnico Marcão). Desta forma, o 
Fluminense não ficaria abaixo 
da oitava colocação e garantiria a 
vaga na Pré-Libertadores.

A vaga direta na fase de gru-
pos da Libertadores (através do 

Derrota do Ceará deixa o Fluminense a uma 
vitória de garantir vaga na Libertadores

Fluminense, Libertadores

Foto: ge

G-6) também ficou mais alcan-
çável depois desta terça-feira. 
Quinto colocado, o Bragantino 
perdeu para o Juventude em 
jogo atrasado da 35ª rodada e 
ficou parado nos 56 pontos. Para 
terminar entre os seis primeiros 
colocados, o Fluminense não 
depende de si. Precisará vencer, 
ao menos, um dos dois jogos e 
secar Fortaleza e/ou Bragantino.

O Tricolor ainda pode termi-
nar entre os oito primeiros e se 
classificar para a Pré-Liberta-
dores mesmo se perder as duas 
partidas restantes. Neste caso, 

porém, precisaria de uma enor-
me combinação de resultados.

O Fluminense enfrenta o 
Bahia neste domingo, 05/12, na 
Itaipava Arena Fonte Nova, às 

16h, pela 37ª rodada do Brasi-
leirão. No dia 09/12, o Tricolor 
encerra a competição contra a 
já rebaixada Chapecoense, às 
21h30, no Maracanã.


