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Sob o domínio das milícias

C

ada vez mais o poderio das milícias no Rio de Janeiro
aumenta. O estudo inédito produzido por um grupo
de pesquisadores de diversas instituições brasileiras,
mostrou que já em meados de 2019 os grupos paramilitares controlavam 57.5% da superfície territorial da cidade, o
que corresponde a 41 de 161 bairros. Cerca de 2 milhões
de pessoas vivem sob o domínio dos milicianos. Na Região
Metropolitana do Rio, as milícias dominam um território com
3,6 milhões de habitantes, enquanto que a facção Comando
Vermelho (CV) controla áreas com 2,9 milhões de pessoas. Os
paramilitares têm 199 bairros, enquanto que o Comando domina 216. As milícias geralmente são formadas por quadros das
polícias Civil e Militar e dos Bombeiros. São frutos de grupos
de extermínio (Esquadrões da Morte) que tiveram o seu auge
na década de 70 com o amparo da Ditadura Militar.

SOB O DOMÍNIO DAS MILÍCIAS 2
A partir dos anos 2000 os grupos paramilitares passaram a
ampliar o seu ganho junto aos moradores das favelas, por
meio de segurança, do gás do acesso à TV paga. Nos últimos
anos ampliaram seus tentáculos atuando na construção e
venda de imóveis e agora até na cobrança de consultas em
hospitais públicos. O mapa divulgado ontem é o primeiro a
estabelecer uma metodologia para a pesquisa.
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REPASSE PARA A MERENDA

SEM O DIREITO DE DISCRIMINAR
A cantora baiana
Daniela Mercury
encaminhou uma
carta ao ministro
Luiz Fux, presidente do Supremo
Tribunal Federal
(STF) e do Observatório de Direitos Humanos do
Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
sobre a decisão
que enquadrou
a homofobia e
a transfobia nos
crimes de racismo. Para Mercury a decisão legitima
condutas discriminatórias e parece querer ressuscitar
a doutrina do apartheid.

Mais de 176 mil estudantes da rede pública estadual de
ensino receberão cartões que permitirão a aquisição da
merenda escolar. O secretário de Estado da Educação,
Fábio Guedes oficializou o repasse de R$ 1,7 milhão
em crédito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Esta foi a sexta de dez parcelas que
serão repassadas até o fim do ano letivo.
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US$ 28 BILHÕES PARA IR À LUA 2

A cantora baiana salienta ainda que a decisão
“estabelece o cúmulo de segregar as pessoas em
espaços públicos, como banheiros e vagões em
transportes públicos. Seria o confinamento em
locais diferentes.” Ainda segundo Daniela a decisão
precisa ser reavaliada “não podemos aceitar isso
no nosso país, notável pela diversidade social e cultural, que não admite a discriminação das pessoas
LGBTI+”.

US$ 28 BILHÕES PARA IR À LUA
A Nasa divulgou esta semana o preço do retorno dos
humanos a lua até 2024, com seu projeto Artemis:
US$ 28 bilhões (cerca de R$ 140 bilhões). De hoje
até a data do primeiro pouso. O documento divulgado
pela Agência detalha o que já foi feito, como a construção do foguete de alta capacidade SLS, a cápsula tripulada Orion, a construção da estação lunar
Gateway e os segmentos comerciais de transporte de
carga lunar e o módulo de alunissagem para levar os
astronautas ao solo do satélite.
Mas a principal informação do documento é sem
dúvida o orçamento do programa. E o maior custo
apresentado é o do módulo de pouso tripulado. A
Nasa espera que ele custe US$ 16,1 bilhões entre
os anos fiscais 2021 e 2025. Outros US$ 7,6 bilhões
são para a conclusão do desenvolvimento da Orion
e o SLS. E o que envolve logística de superfície,
tecnologias de exploração e trajes lunares inteira os
US$ 28 bilhões.

• Prosseguem esta
semana as discussões
sobre a concessão dos
serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário
na Região Metropolitana de Maceió.
• Integrantes da Companhia de Saneamento
de Alagoas (Casal) que
operava o sistema e da
BRK que venceu o leilão discutem os pontos
principais do processo
de transição.
• A BRK assumirá a
concessão dos serviços
de água e esgotos em
13 cidades do entorno
da capital, englobando
cerca de 1,5 milhão de
habitantes.
• Ela ofereceu a
melhor proposta de outorga fixa ao Estado, no
valor de R$ 2 bilhões,
por um contrato de 35
anos e com investimentos na ordem de R$ 2,6
bilhões em infraestrutura.

Tribuna Hoje vence prêmio Andifes
Matéria foi “A Grande Chance: assentados da reforma agrária se preparam para entrar na universidade”, de Ana Paula Omena
ARQUIVO

LUCAS FRANÇA
REPÓRTER

A

reportagem “A Grande Chance: assentados
da reforma agrária se
preparam para entrar na universidade”, da repórter Ana
Paula Omena, é a vencedora da
categoria Ensino Superior do
Prêmio Andifes de Jornalismo,
edição 2019.
O material publicado no
portal Tribuna Hoje em junho
de 2018 apresenta as oportunidades que a educação pública,
gratuita e inclusiva leva aos
agricultores do estado de Alagoas.
A repórter mostra que
por meio da interiorização dos
campi, jovens trabalhadores
dos assentamentos da reforma agrária puderam acessar a
graduação para se profissionalizarem e retornarem às suas
origens como profissionais, gerando emprego e renda.
A jornalista Ana Paula
Omena, que já tem quatro prêmios nacionais conquistados
(Abracopel, Massein Ferguson,
SBR/Pfizer e agora esse), disse
que é muito gratificante receber um prêmio nacional com
uma pauta que aborda a educação superior.
NACIONAL
“É uma satisfação vencer
um prêmio nacional, como a

Ana Paula foi a vencedora da categoria Ensino Superior do Prêmio Andifes de Jornalismo 2019

melhor reportagem do país sobre ensino superior. Acreditar
numa pauta e ter livre acesso
de emplacar é muito importante, e o site nos dá esse incentivo. A matéria abordou histórias
de jovens agricultoras do interior do estado que sonham em

sentar numa cadeira da Universidade e essa oportunidade
chegou quando Alagoas foi o
primeiro do Brasil a ofertar 50
vagas para o curso de Agroecologia do Pronera (Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária) pela Universidade

Federal de Alagoas (Ufal) para
assentados da reforma agrária”, explica Omena, que além
dos quatro prêmios nacionais
conquistados também foi finalista no Fenacor e ABMES.
Para o diretor-administrativo da Cooperativa dos Jor-

nalistas e Gráficos do Estado de
Alagoas – Jorgraf, detentora
do portal Tribuna Hoje, Flávio
Peixoto, o prêmio é mais uma importante conquista não só para
a comunicação, mas por mostrar
um resultado educacional do Ensino Superior feito no país.
“É mais uma conquista importante essa premiação da Andifes. Um prêmio nacional de
grande valor não só para a comunicação, mas por ser um trabalho
que mostra o resultado educacional feito nas universidades brasileiras. É fundamental mostrar
o acesso de setores da sociedade
que têm dificuldades de ingressar no ensino superior. A matéria
mostra o acesso dos trabalhadores de assentamentos na universidade, educação é fundamental
e é isso que precisamos no país”,
ressalta Flávio Peixoto.
Flávio acrescenta ainda que,
para o portal, a conquista mostra
que o veículo está no caminho
correto. “A nossa colega jornalista Ana Paula mostra mais uma
vez excelência em seu trabalho
com essa conquista que é uma
vitória para todos que fazem a
Jorgraf“.
O presidente da Jorgraf,
José Paulo Gabriel, avalia que o
prêmio é uma excelente conquista tanto para a jornalista quanto

para todos que fazem a cooperativa.
“É o resultado de muitas
lutas, de um trabalho feito com
credibilidade e bem apurado.
Temos profissionais comprometidos com o que fazem. E,
por isso, estamos conquistando cada vez mais resultados. É
mais um de muitos outros que
estão por vir. Parabéns a Ana
Paula que sempre vem se destacando com seus trabalhos,
assim como outros colegas da
cooperativa. Esse é o caminho”.
Por conta da pandemia, esse
ano a divulgação do resultado
do prêmio Andifes só pôde acontecer nesse momento. A Andifes
aproveita para anunciar que já
estão abertas as inscrições para
o Prêmio Andifes de Jornalismo
2020. O prazo de inscrição vai
até o dia 20 de novembro e serão válidos os trabalhos publicados entre 1º de janeiro e
31 de dezembro de 2019.
Para conferir a matéria
campeã do prêmio Andifes
de Jornalismo 2019 na íntegra é só acessar o link: ttps://
tribunahoje.com/noticias/
educacao/2018/06/28/a-grande-chance-assentados-da-reforma-agraria-se-preparam
-para-entrar-na-universidade/ .

