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7 Operação contra milícias

Operação deflagrada ontem pela Polícia Civil do
Rio de Janeiro, na zona Oeste e na Baixada Fluminense, para combater as milícias, resultou até
agora na prisão de cinco pessoas. Os policiais interditaram estabelecimentos de venda irregular
de gás e de provedores clandestinos de internet.

7 Sargento ostentava na web

Seis pessoas foram presas ontem suspeitas de
integrar uma organização criminosa que praticava agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. Entre os investigados estão Ronie Peter, sargento da PM, e seu irmão.
Os dois ostentavam vidas de luxo na web.
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Exame. As provas estão marcadas para começar no próximo domingo

Sem repasse

‘Governo não alterou
questões do Enem’,
diz Hamilton Mourão

Hospital da UFRJ
poderá fechar 110
leitos em dezembro

ANTONIO MOLINA/FOLHAPRESS

Bolsonaro afirmou
que as questões na
prova começam a ter
“a cara do governo”
¬ BRASÍLIA. Presidente da Re-

pública em exercício, Hamilton Mourão (PRTB) disse ontem que o governo
não alterou questões do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e que elas
são feitas de acordo com a
metodologia do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
A cinco dias da primeira
etapa da prova, o órgão passa por uma crise, após debandada de servidores e denúncias sobre o instituto. A
declaração de Mourão ocorre após o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) ter
dito, em Dubai, que as questões na prova começavam a
ter “a cara do governo”.
“O presidente fez menção simplesmente a algo
que é a ideia dele, pô. Tem
liberdade para isso. E o
Enem está baseado no banco de dados que foi construído há muito tempo, as
questões não estão variando. O governo não mexeu
em nenhuma questão do
Enem”, disse Mourão.
“Não houve (alteração
nas questões do Enem). As
questões aí são feitas de
acordo com a metodologia
do Inep”, completou.
O presidente em exercício pediu ainda aos jornalistas para “baixar a bolinha”.
Mourão disse que Bolsonaro tem “uma maneira de se
manifestar” e que não vai ficar tecendo críticas a ele,
porque é seu vice.
O exame está marcado
para começar no próximo
domingo (21).
O Inep passou por uma
debandada de funcionários.
No último dia 8, 35 entregaram seus cargos, citando
“fragilidade técnica e administrativa da atual gestão
máxima do Inep”. Três dias

¬ RIO DE JANEIRO. O Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como Hospital do Fundão, administrado
pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), pode fechar 110 dos 310 leitos de internação que tem hoje disponíveis para atender a população.
Segundo a direção geral
da unidade, 850 profissionais pagos com verba suplementar do Ministério da Saúde terão o contrato encerrado no dia 30 de dezembro.
De acordo com o diretor geral, Marcos Freire, sem eles o
hospital não terá condições
de manter os leitos abertos.
“Estamos mantendo os profissionais com o orçamento suplementar do Ministério da
Saúde, destinado à demanda
Covid-19, que serviu para contratar profissionais e assegurar
os leitos de referência abertos
no Rio de Janeiro”.

A direção geral informou
que tem articulado com as esferas federal, estadual e municipal para manter os contratos dos 850 profissionais. A reportagem da Agência Brasil
entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde
(SES) do Rio, mas não tinha
tido resposta até o fechamento desta edição.
Inaugurado em 1978, depois de 28 anos de construção,
paralisação das obras e retomadas, o hospital é hoje referência no tratamento de doenças
de alta complexidade e um
centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão.
O Hospital da UFJF é vinculado ao Ministério da Educação e ao Sistema Único de
Saúde (SUS) e atende apenas a partir do encaminhamento pela Central Estadual de Regulação.

Repique de sinos
Crise. Declarações acontecem enquanto o Inep passa por uma debandada de servidores e denúncias

antes, outros dois também já
haviam pedido exoneração.
Eles se mantêm como servidores de carreira, no entanto.
Em viagem a Dubai, Bolsonaro disse ter conversado com
o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que teria assegurado a manutenção da prova.
“Agora, começam a ter a cara
do governo as questões da prova do Enem. Ninguém precisa
estar preocupado com aquelas questões absurdas do passado, temas de redação que
não tinham nada a ver com nada”, disse o mandatário.
Depois da fala do presidente, a Comissão de Educação da Câmara poderia votar
ainda ontem pedido de convocação ao ministro da Educação para se explicar sobre
a prova.

Milton Ribeiro
Prova. O ministro da Educação negou ontem que o
presidente interfira nas
provas do Enem e ponderou que a prova tem questões técnicas, e não de
“cunho ideológico”.

Exame Nacional

Inep diz que Enade
‘foi um sucesso’
SÃO PAULO. Em meio às
polêmicas com relação
à aplicação das provas do
Enem, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) comemorou a taxa de
participantes na prova do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
realizada nesse domingo. Segundo o instituto, 75,4% dos
489.958 inscritos fizeram as
provas em todos os Estados e
no Distrito Federal.
Em 2017, na última vez
em que essa prova foi feita, a
taxa de participantes chegou
a 84%. Por isso, considerando
o período de pandemia, a taxa de participações em 2021
foi positiva, na visão do Inep.
Na edição deste ano, o
exame avaliou estudantes de
mais de 8.000 cursos de 30
áreas. Entre os grupos de bacharelado, tiveram partici-
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pantes dos cursos de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais etc. E, nos cursos de licenciatura, teve participação de estudantes de diferentes cursos, como, por
exemplo, de educação física, filosofia e história. Os
alunos dos cursos superiores de tecnologia também
participaram da avaliação.
QUESTIONÁRIO. O prazo para

o preenchimento do Questionário de Coordenador
de Curso do Inep começou
ontem no site do MEC. O
prazo para participar vai
até o dia 26 de novembro.
Quem não puder comparecer para a realização da prova deve formalizar o pedido de dispensa entre os
dias 16 de dezembro e 21
de janeiro de 2022, por
meio do Sistema Enade.
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Intolerância ameaça tradição
milenar em igreja de Guarapari
¬ Bate o sino – e, na Justiça,
um vizinho revoltado rebateu o barulho clássico da igreja matriz de Guarapari, no Espírito Santo. No último domingo (14), o padre Diego
Carvalho, da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, revelou ter sido foi notificado de
uma ação movida por um
morador das proximidades
que reclama do barulho dos
sinos da igreja. Eles tocam às

6h, às 9h, às 15h e às 18h,
durante um minuto.
“Há 2.000 anos os sinos tocam no mundo inteiro. Se eu
tiver que tirar o sino da matriz, não fico nesta cidade”.
O padre disse confiar no
corpo jurídico da Arquidiocese de Vitória. “Só quero justiça”. Grupos católicos iniciaram a campanha nas redes
sociais “#EuSouAFavorDosSinos”. (Da Redação)
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