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GASTÃO NOTÍCIAS 

 

RELIGIÃO 

Templo evangélico em SP é um dos 
maiores do mundo; 

                                                               
Com base em pesquisas de teólogos, ZH elaborou uma lista com as 14 maiores construções religiosas 

do mundo, entre elas o Templo de Salomão, da Igreja Universal Erguido em uma área de 35 mil 

metros quadrados, equivalentes a cinco campos de futebol, ele custou R$ 685 milhões à Igreja 

Universal O Templo de Salomão, maior igreja evangélica do Brasil, já é uma das principais 

construções religiosas do mundo antes mesmo de sua inauguração oficial, marcada para a próxima 

quinta-feira no bairro do Brás, em São Paulo. Erguido em uma área de 35 mil metros quadrados, 

equivalentes a cinco campos de futebol, ele custou R$ 685 milhões à Igreja Universal e tem uma área 

de pavimentos quatro vezes maior que o Santuário de Aparecida, em São Paulo A pedido de Zero 

Hora, dois professores de Teologia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul 

elaboraram uma lista dos principais monumentos religiosos do planeta e incluíram nela o Templo de 

Salomão, com uma ressalva: de que, nos próximos anos, ele venha a ser palco de acontecimentos 

marcantes da fé, como tem ocorrido em Aparecida nas visitas dos papas ao Brasil, e não fique restrito 

apenas à esfera comercial da fé.  
Candidato a vice na chapa de Marina Silva, Beto Albuquerque defende separação 

entre religião e Estado 
Desde que Marina Silva assumiu a disputa à Presidência pela chapa liderada pelo PSB, um dos 

assuntos que constantemente vêm à tona é o fato de a candidata ser evangélica. Em um esforço de 

desvincular a candidatura da Marina de uma suposta relação com grupos religiosos, o vice da chapa, 

Beto Albuquerque, veio a público defender a laicidade do estado, e afirmar que o governo do PSB 

não irá privilegiar nenhuma religião 
 Cresce número de pessoas sem religião, dizem especialistas do RS 
Grupo já soma 5% da população do estado e 8% da brasileira. 

Cada vez mais cresce no país o número de pessoas que se consideram “sem religião”. Sem uma 

ligação religiosa com qualquer crença tradicional, elas se dizem mais felizes. No Rio Grande do Sul, 

esse grupo soma 5% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).Não ter uma religião não significa a perda da fé. De acordo com o antropólogo Rodrigo 

Toniol, a crença no sagrado existe, mas não precisa de mediadores. Ela está dentro de cada um na 

forma de energia e espiritualidade. “Quem se declara como sem religião é, sobretudo, jovem, com 

idade média de 26 anos. Eles não rejeitam valores religiosos, mas sim a institucionalidade ou até 

mesmo a mediação de sacerdotes o de uma igreja, por exemplo”, diz o estudioso. Toniol, que faz 

parte do Núcleo de Estudos de Religião da UFRGS, diz que o fenômeno dos “sem religião” ganhou 

força nos últimos anos: o grupo aumentou 70% em duas décadas e hoje representa 8% da população 

brasileira, de acordo com o censo do IBGE.“ Há 8% de declarantes sem religião, o que significa que 

se eles fossem considerados como uma religião, seria a terceira maior do país, perdendo apenas para 

católicos e evangélicos.  

 

REINSERÇÃO 

Maringá é referência no atendimento a 
adolescentes infratores 

 
O atendimento a adolescentes infratores realizado no Centro de Referência Socioeducativo (CRSE) 

destacou Maringá como município referência para o estado, no cumprimento de medidas sócio 

educativas – Prestação de Serviço a Comunidade e Liberdade Assistida. O trabalho foi reconhecido 

durante a Capacitação Descentralizada dos Programas Socioeducativos em meio semiaberto que teve 

início nesta terça-feira (28) e termina no próximo dia 31 em Maringá. 

      O evento, promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETP) 

e Instituto de Assistência Social do Paraná reúne representantes de municípios de todo o Estado para 

discutir a aplicação destas medidas, de acordo com o que preconiza o Sistema Nacional  de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). Todos os profissionais que atuam no CRSE estão 

participando do evento. Para divulgar o trabalho do município, a Prefeitura expôs um painel com 

fotos e informações do Centro durante a capacitação. 

      De acordo com a chefe do escritório regional da SETP, Mônica Grillo, o destaque para Maringá é 

resultado do trabalho de parceria existente entre a Prefeitura, através da Secretaria da Assistência 

Social e Cidadania (Sasc), o Juizado da Infância e Adolescência e o governo do Estado. “Nós 

acompanhamos o trabalho de Maringá e o atendimento aos adolescentes no que diz respeito ao 

cumprimento de medidas socioeducativas que é considerado um dos melhores do Paraná. O resultado 

pode ser notado nas famílias e nos próprios adolescentes que são muito bem acolhidos no CRSE”, 



considera Grillo. 

      Para a diretora institucional da Sasc, Bernadete Barusso, o reconhecimento é fruto de um trabalho 

sério e criterioso realizado no município. “O atendimento tem como objetivos principais, a reinclusão 

dos adolescentes nas escolas e o trabalho com as famílias, visando reatar vínculos familiares, além da 

fiscalização da prestação de serviço à comunidade”, explica a diretora.  

 

CRSE 
     O Centro de Referência Sócio Educativo é um programa da Sasc, mantido pelo município de 

Maringá que tem a responsabilidade de operacionalizar, acompanhar e monitorar as medidas sócio 

educativas de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e a Liberdade Assistida (LA). Essas 

medidas são aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais através do Juizado e Ministério 

Público da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Maringá que posteriormente encaminham os 

adolescentes ao CRSE para a efetivação e o cumprimento das medidas aplicadas.  

     O trabalho do CRSE visa reintegração do adolescente na sociedade com responsabilidade, 

orientando-os para uma vida não somente de direitos,  mas também com deveres. O programa 

apresenta como alternativas,  oportunidades para o desenvolvimento de atitudes construtivas e de 

uma consciência social. 

 

Prestação de Serviço à Comunidade 
     A medida de PSC (Prestação de Serviço à Comunidade), consiste em que o adolescente autor de 

ato infracional menos grave é submetido ao Juízado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Maringá onde recebe a medida e encaminhamento para o CRSE. No Centro de Referência Sócio 

Educativo o adolescente é orientado e enviado a instituições para o cumprimento da medida, onde são 

realizadas tarefas gratuitas de interesse geral, por um período não excedente a seis meses, em 

entidades assistências, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como, em 

programas comunitários e governamentais. 

 

Liberdade Assistida 
     O trabalho desenvolvido com os adolescentes que recebem medida sócio educativa de LA 

(Liberdade Assistida) é realizado com dinâmicas grupais semanais, com temas voltados para o 

relacionamento familiar, convivência em sociedade e todos outros assuntos que englobam problemas 

concernentes aos conflitos sociais que levam o adolescente à situação de conflitos com a lei. O grupo 

é dirigido por uma psicóloga e uma assistente social que também são responsáveis pelo 

acompanhamento individual, incluindo visita domiciliar e acompanhamento da família durante a 

medida.    

 Tanto a PSC (Prestação de Serviço à Comunidade) como a medida de LA (Liberdade Assistida), é 

aplicada pelo Juízado da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Maringá. 

ESCOLA 

Alunos denunciam escola que forja 
ligação com Governo Federal no Rio 

 
Casa do Mestre se passaria por polo da Universidade 
Aberta do Brasil.  
Mestrado não consta na lista da UAB e escola cobraria 
R$ 350 na fraude. 

 

Depois do fechamento do Instituto Ômega, no último sábado (16), por fornecer diplomas falsos por 

cursos de pós-graduação, outra instituição foi denunciada pelos alunos por funcionar de forma 

irregular. Como mostrou o RJTV nesta quarta-feira (20), a Casa do Mestre, na Vila da Penha, Subúrbio 

do Rio, alega ser afiliada ao projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Governo Federal, que 

estimula o ensino à distância. No entanto, a Coordenação dos Cursos de Pós-Gradução do Brasil 

(Capes) não reconhece o curso. A instituição estaria inclusive cobrando R$ 350 por um serviço que, 

segundo a UAB, deveria ser gratuito. 

A Casa do Mestre era apresentada aos alunos como um polo da Universidade Aberta do Brasil, um 

sistema do Governo Federal que usa o ensino à distância para formar estudantes em gradução e pós 

graduação. No projeto, os alunos têm aula pela internet e comparecem periodicamente ao polo de 

apoio para encontros de acompanhamento, orientação e avaliação. Os polos são mantidos por 

municípios e estados e os cursos são todos gratuitos. 

 

Curso inexistente na UAB 

A falta de um nome na fachada ou de um endereço na internet chama atenção de quem passa na 

frente do curso, na Rua Alice Tibiriçá. O esquema todo foi montado para agir com discrição. 

Os alunos procuraram a Casa do Mestre para fazer um mestrado chamado de Ciências da Educação, 

uma pós-graduação que sequer existe na Universidade Aberta do Brasil. 

"Uma turma é formada a partir da indicação de pessoas de outras turmas que já estão saindo e tal. 

Outro indício de uma estranheza, né? Você não abrir um edital público, divulgar hoje na mídia, na 

internet", explicou um aluno, que preferiu não se identificar. 

A equipe de reportagem fez uma pesquisa no site da Receita Federal pelo número do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) que consta nos recibos dos alunos. De acordo com os dados, o 

endereço da escola funcionaria em outro bairro: na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Oeste. 

Imagens feitas na reportagem mostraram que o local nada parecia com uma instituição de ensino. 

 

Ligação do Instituto Ômega 

Após a reportagem sobre o fechamento do Instituto Ômega, o coordenador da Casa do Mestre 

enviou um email para os alunos, tentando tranquilizá-los sobre o assunto. Segundo os alunos, o 



professor, que se identifica como “Sr. Diniz”, mandou também um ofício que teria sido emitido pela 

Capes, coordenação responsável pelos cursos de pós-gradução no país. No texto, a Casa do Mestre 

receberia autorização para atuar em uma “parceria público-privada com a UAB”. 

Em nota, a Capes disse que essa relação não é reconhecida por eles. Por e-mail, a Capes disse ainda 

que a Casa do Mestre não é um polo da Universidade Aberta do Brasil. 

Trechos do mesmo documento dizem que a Casa do Mestre passaria a ser a mantenedora do 

Instituto Ômega. Pelo telefone, a recepcionista da instituição negou qualquer relação da Casa do 

Mestre com o instituto fechado no último sábado. 

A Delegacia de Proteção ao Consumidor (Decon), que investiga a Casa do Mestre, disse que vários 

alunos já prestaram queixa contra a empresa desde segunda-feira (18). Ainda segundo eles, o 

coordenador do curso foi identificado e será intimado a depor nesta semana. A equipe de reportagem 

tentou contato com o coordenador do curso, que não atendeu às ligações 

MULHER MORRE PELO EBOLA 

 

 

O departamento de saúde da Colômbia informou que no último sábado, que o corpo de uma 

mulher que morreu recentemente permanece isolado no hospital St. Gregory, que fica na região 

oeste do país, perante a suspeita que o corpo poderia estar infectado com o vírus da ebola. 
 A mulher de 35 anos, retornou de uma viagem a Serra Leoa há uma semana e estava sendo 

tratada por malária antes de morrer. Segundo um jornal local, até que o diagnóstico se confirme, e 

também como mediada de precaução, o corpo permanecerá no depósito, pendentes dos resultados do 

laboratório, que serão divulgados amanhã no final da tarde. 
 Este corpo foi encontrado ontem pela manhã, quando as autoridades sanitárias foram 

alertadas perante a informação que a falecida tinha voltado recentemente de uma área afetada pelo 

vírus. Um porta-voz do país relatou que foram extraídas amostras de sangue do corpo para confirmar 

ou desmentir a presença do vírus. A responsável do Centro de Vigilância e Proteção de Saúde 

Colombiano, Maria Rodriguez, disse que “Em geral, o risco de contrair a doença causada pelo vírus 

do ebola é extremamente baixo e implicaria ter estado em contato muito próximo com o infectado ou 

com seus fluidos corporais”. 
 James Garcia, prefeito de Palmira, a cidade colombiana onde a falecida vivia, declarou que 

a cidade está “comovida” e pediu calma até que se conheçam os resultados dos testes de laboratório. 

“Não está confirmado nesse momento que seja ebola, e inclusive se for confirmado, a possibilidade 

que se tenha transmitido a outras pessoas é pequena, portanto não há motivo para pânico”, concluiu 

Garcia 
    

Flamengo derrota o Vitória e 

alcança a quinta vitória seguida 

no Brasileirão 

Rubro-Negro carioca venceu o 

time baiano por 2 a 1 com gols 

de Marcelo e Alecsandro

 

O Flamengo venceu o Vitória 

por 2 a 1, neste domingo, 

dentro de Salvador, e pela 

primeira vez, desde 2007, 

conseguiu uma sequência de 

cinco vitórias no Brasileiro. O 

time do Rio teve um herói, o 

goleiro Paulo Victor, que 

defendeu um pênalti, e o da 

Bahia um vilão, o lateral Juan, 

que desperdiçou a tal 

cobrança. A palavra 

assustadora - rebaixamento - 

deixa, pelo menos por 

enquanto, de ser papo na 

Gávea, e a possibilidade de 

chegar ao G-4 passa a 



alimentar os sonhos da galera, 

levando-se em conta que resta 

um turno inteiro para ser 

cumprido. 

Com a vitória, o Fla está na 9ª 

colocação, com 25 pontos, a 

sete do G4. Já o Vitória 

continua na lanterna da 

competição, com apenas 15 

pontos. O 

Com o resultado, o Alvinegro permanece no G4 e agora tem 32 pontos. O Fluminense segue na cola dos quatro 

primeiros, e, ainda na 5ª posição, chega aos 30 pontos no Brasileirão  

 

Corinthians e Fluminense ficam no empate em São Paulo Photocamera/  

O placar de 1 a 1 ficou justo para a partida entre Corinthians e Fluminense, em jogo disputado na tarde deste 

domingo, na Arena Corinthians. 

O empate, com gols de Fred e Romarinho, não é bom para nenhum dos dois times. O Corinthians permanece no G-

4 e agora tem 32 pontos, 10 a menos que o líder Cruzeiro. O Fluminense segue na cola dos quatro primeiros, e, na 

5ª posição, chega aos 30 pontos.baiano pega o Santos, fora de casa. 

 ESPORTES 

                                 

 ROBINO VOLTA PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA 

                                                                    

 

 Hulk é cortado, e Robinho volta a ser convocado para defender a Seleção Atacante do ×Santos tem 

nova chance em amistosos nos Estados Unidos depois de ficar fora da ×Copa do Mundo e voltar ao 

país, emprestado pelo Milan Robinho com a camisa da Seleção (Foto: Getty Images) Robinho em sua 

última participação com a camisa da Seleção, ainda sob o comando de Felipão (Foto: Getty 

Images)O site da CBF anunciou que Robinho está de volta à seleção brasileira. O atacante do Santos 

foi convocado para o lugar de Hulk, lesionado na coxa durante a partida do Zenit neste domingo, 

contra o Lokomotiv de Moscou, pelo Campeonato Russo.- Senti o posterior e tive que sair. Já havia 

sentido na outra semana, quando o Villas-Boas me tirou para poupar para a Champions. Na terça, 

joguei os 90 minutos, e estava tudo bem. Queria muito estar neste início de trabalho do técnico 

Dunga. Após a Copa, tive uma semana de folga e retornei ao Zenit. Com três dias de treino, já fiz o 

primeiro jogo. Foram 10 jogos em pouco maisde um mês. Foi muita coisa em pouco tempo - disse × 

Hulk por meio de sua assessoria de comunicação.  

 

 

 


