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Paralisação por coronavírus gera brecha 
para redução, mas Flamengo não vai 
alterar salários de jogadores

Homem é preso acusado 
de matar o sócio em bar 
na Baixada Fluminense
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Governo do Estado 
avalia suspender 
cobrança de água, 
luz, gás e telefone 
por 60 dias
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Crivella: motoristas 
podem ser presos e 
BRT, interrompido
 se passageiros 
viajarem em pé

  Foto: Divulgação

Presidente do 
STJ fica em 
isolamento após 
contato com 
Alcolumbre
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RJ tem 
duas mortes por duas mortes por 
coronavíruscoronavírus
A Secretaria de Saúde do RJ confirmou a 
morte por coronavírus do homem de 69 anos, 
morador de Niterói, diabético e hipertenso, 
além de uma mulher de Miguel Pereira, de 63 
anos. Ambos tinham os mesmos problemas de 
saúde: diabetes e hipertensão.
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p r e s i -
dente da 
Câmara dos 
Deputados, 
R o d r i g o 
Maia (DEM-
-RJ), pediu 
d e s c u l p a s 
à China na 
madrugada 
desta quin-

ta-feira (19) pela afirmação do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), que responsabilizou 
o país pela disseminação do 
coronavírus pelo mundo.

"Em nome da Câmara dos 
Deputados, peço desculpas à 
China e ao embaixador @Wa-
nmingYang pelas palavras irre-
fletidas do Deputado Eduardo 
Bolsonaro", escreveu Maia em 
uma rede social.

O filho do presidente Jair 
Bolsonaro disse nesta quar-
ta (18) em rede social que a 
"culpa" pela crise do corona-
vírus é da China.

"Quem assistiu Chernobyl 
vai entender o que ocorreu. 
Substitua a usina nuclear pelo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRetratação

O
coronavírus e a ditadura sovié-
tica pela chinesa. [...] +1 vez uma 
ditadura preferiu esconder algo 
grave a expor tendo desgaste, 
mas que salvaria inúmeras vi-
das. [...] A culpa é da China e li-
berdade seria a solução", publi-
cou Eduardo Bolsonaro.

Em resposta, também em 
uma rede social, o embaixa-
dor da China no Brasil, Yang 
Wanming, repudiou a publi-
cação do deputado e exigiu 
pedido de desculpas.

Os primeiros casos do 
novo coronavírus foram re-
gistrados em Wuhan, na Chi-
na. Nos últimos meses, os 
casos se espalharam a ponto 
de a Organização Mundial 
de Saúde declarar pandemia 
– isto é, a OMS reconheceu 
que o vírus se espalhou por 
vários continentes.

Em resposta a Eduardo, Yang 
Wanming repudiou a afirmação 
do deputado e marcou os perfis 
do presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), do ministro 
das Relações Exteriores, Ernes-
to Araújo.

"A parte chinesa repudia ve-
ementemente as suas palavras, 
e exige que as retire imediata-
mente e peça uma desculpa ao 
povo chinês. Vou protestar e 
manifestar a nossa indignação 
junto ao Itamaraty e a @cama-
radeputados. @BolsonaroSP @
ernestofaraujo @RodrigoMaia", 
respondeu o embaixador.

Além disso, o perfil da própria 
embaixada da China na mesma 
rede social publicou uma men-

Em nome da Câmara, Rodrigo Maia 
pede desculpas à China por 
ataque de Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

sagem na qual disse que a afir-
mação de Eduardo Bolsonaro é 
"extremamente irresponsável". 
Ironizou, ainda, ao dizer que 
o parlamentar contraiu "vírus 
mental".

"As suas palavras são ex-
tremamente irresponsáveis 
e nos soam familiares. Não 
deixam de ser uma imitação 
dos seus queridos amigos. Ao 
voltar de Miami, contraiu, in-
felizmente, vírus mental, que 

está infectando a amizades 
entre os nossos povos", pu-
blicou a embaixada.

"Lamentavelmente, você é 
uma pessoa sem visão inter-
nacional nem senso comum, 
sem conhecer a China nem o 
mundo. Aconselhamos que 
não corra para ser o porta-voz 
dos EUA no Brasil, sob a pena 
de tropeçar feio. @ernestofa-
raujo @camaradeputados @
RodrigoMaia", acrescentou.

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, informou à 
TV Globo nesta quinta-feira (19) 
que está em isolamento espon-
tâneo desde que soube que o 
presidente do Senado, Davi Al-
columbre, foi contaminado pelo 
novo coronavírus.

Noronha disse que está sem 
sintomas e que, por isso, não fez 
teste.

“Desde ontem [quarta-feira] 
resolvi ficar espontaneamente 
em isolamento, embora esteja 
convicto que eu não tenha me 
contaminado. Na reunião de se-
gunda-feira no STF não cumpri-
mentei e nem sentei ou fiquei 
próximo do senador David Alco-
lumbre, mas, por cautela, enten-

di de me isolar tão logo soube 
que ele estava positivado”, disse 
Noronha.

Noronha, assim como outros 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta, e o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, estiveram 
reunidos com Alcolumbre na 
última segunda-feira (16) para 
discutir medidas de combate à 
Covid-19.

O ministro afirmou ter avisa-
do outros ministros do STJ que 
estiveram com ele e auxiliares.

“Não tenho nenhum sintoma. 
Estou muito bem trabalhando 
intensamente de casa, de onde 
estou comandando o Tribunal. 
Não fiz [teste] porque em Brasí-

Presidente do STJ fica em 
isolamento após contato 
com Alcolumbre

João Otávio de Noronha 

 Foto: GloboNews

lia o material de teste está prati-
camente esgotado. Assim vamos 
deixar que aqueles que estão 
mais necessitados sejam primei-
ro atendidos”, declarou.

No STJ, quase todos os servido-
res estão em trabalho remoto por 
determinação do presidente do 
tribunal para evitar a proliferação 
do vírus.

Por determinação de Noronha, 
as sessões presenciais no STJ estão 
suspensas até 17 de abril. Os prazos 
processuais também estão suspen-
sos entre 19 de março a 17 de abril.
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S e c r e t a r i a 
de Saúde do 
RJ confir-
mou nesta 
quinta-feira 
(19) a se-
gunda mor-
te por co-
r o n a v í r u s 
no estado. 
O paciente 

é um homem de 69 anos, mo-
rador de Niterói, diabético e hi-
pertenso, que morreu na terça 
(17). A contraprova do exame 
deu positivo e foi divulgada no 
início da tarde.

A outra morte por corona-
vírus foi confirmada pela ma-
nhã, quando saiu o resultado 
da contraprova de uma mulher 
de Miguel Pereira, de 63 anos. 
Ela também morreu na terça e 
tinha os mesmos problemas de 
saúde: diabetes e hipertensão.

O idoso que morreu em Ni-
terói apresentou os primeiros 
sintomas, como febre, tosse 
e mialgia na quarta (11). Ele 
teve contato com caso confir-
mado que viajou para o exte-
rior. O material para análise 
deu entrada no Lacen (Labo-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAtualização

A
ratório Central Noel Nutels) 
nessa quarta e foi confirmado 
no início da tarde.

"É por isso que reforço para 
que as pessoas não saiam de 
casa, que orem e que acompa-
nhem todas as orientações do 
Ministério da Saúde e da nos-
sa Secretaria de Saúde, para 
que sigamos juntos unidos 
contra esse mal que assola o 
mundo”, disse o governador 
Wilson Witzel.

O idoso estava internado no 
Hospital Icaraí, uma unidade 
particular, por choque séptico 
e pneumonia. Segundo o hos-
pital, um enteado dele, que 
não foi atendido no local, veio 
de Nova York (EUA), com teste 
positivo. "O paciente, além da 
idade, possuía comorbidades 
que o colocaram no grupo de 
risco", diz a unidade.

Ainda segundo o hospi-
tal,  "o quadro do paciente 
evoluiu com insuficiência 
respiratória aguda, sendo 
imediatamente submetido 
à entubação orotraqueal e 
colocado em ventilação me-
cânica.  Ele veio a óbito às 
19h08 desta terça-feira".

Governo do RJ confirma 
a segunda morte por
coronavírus

Covid-19: prefeito de Niterói divulga 1ª morte no Rio, totalizando cinco vítimas no Brasil

Foto: Divulgação

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 
disse que motoristas dos ônibus do 
BRT podem ser presos em flagrante 
se conduzirem articulados com pas-
sageiros em pé. O prefeito citou o 
artigo 268 do Código Penal com base 
jurídica para a penalização. "O artigo 
prevê detenção para pessoas que de-
sobedecerem ordens do poder públi-
co em casos de calamidade pública", 
disse Marcelo Crivella.

Segundo Crivella, a Prefeitura 
também encaminha nesta quinta-
-feira à Câmara dos Vereadores um 
projeto que prevê mudança na es-
cala da Guarda Municipal, de 18 h 
por 60 h para 12 h por 36 h. "Pedi-
mos que os vereadores votem em 
caráter de urgência. Com isso, te-
remos grande aumento do efetivo 
da Guarda Municipal, e poderemos 
colocar equipes em cada estação do 
BRT para fiscalizar se estão ficando 
cheios ou não", disse o prefeito.

Em relação ao BRT, o prefeito dis-
se que haverá fiscais da Secretaria 
Municipal de Transportes do Rio 
(SMTR) em cada uma das 36 gara-

gens do sistema, para garantir que 
todos os ônibus estejam em circula-
ção. Além disso, Crivella informou 
que os guardas municipais serão 
acompanhados por PMs na fiscaliza-
ção nas estações.

"Se nada disso adiantar, vamos 
suspender o BRT por 24 horas, pra-
zo que pode ser estendido", disse 
que Crivella, que anunciou tam-
bém a suspensão do cartão RioCard 
de alunos da rede pública de ensi-
no: "As aulas estão suspensas. En-
tão, não faz sentido que continuem 
usando os cartões para circular de 
ônibus. A partir de hoje, eles não 
serão mais aceitos."

Operação na orla fechará 
quiosques

Sobre aglomerações nas praias, o 
secretário de Ordem Pública, Gutem-
berg Fonseca, anunciou que começa 
hoje uma operação em toda a orla do 
Rio para fechar os quiosques. "Perce-
bemos que eles continuam lotados e 
com música ao vivo à noite. As reco-
mendações não surtiram efeito. En-

tão, começamos hoje a operação para 
fechar todos os quiosques, do Leme 
ao Pontal", anunciou o secretário.

Canal receberá denúncias 
sobre eventos

O prefeito Marcelo Crivella anun-
ciou, ainda, a criação de um canal de 
denúncias na Central 1746 para que a 
população denuncie a realização de 
eventos na cidade.

"Se virem faixas ou cartazes anun-
ciando a realização de evento com 
aglomeração de pessoas, denunciem 
pelo 1746, para que possamos agir 
com antecedência e impedir a reali-
zação do evento", orientou Crivella.

 O prefeito Marcelo Crivella anun-
ciou, ainda, a criação de um canal de 
denúncias na Central 1746 para que a 
população denuncie a realização de 
eventos na cidade. "Se virem faixas 
ou cartazes anunciando a realização 
de evento com aglomeração de pes-
soas, denunciem pelo 1746, para que 
possamos agir com antecedência 
e impedir a realização do evento", 
orientou Crivella.

Governo do Estado avalia suspender cobrança 
de água, luz, gás e telefone por 60 dias

Crivella: motoristas podem ser presos e BRT, 
interrompido se passageiros viajarem em pé O Governo do Estado do 

Rio avalia suspender o paga-
mento de contas de água, luz, 
gás e telefonia por 60 dias, 
por contra da pandemia do 
coronavírus que afeta o es-
tado. A informação foi dada 
pelo governador Wilson Wit-
zel, em entrevista ao jornal 
'O Globo', publicada hoje.

N ã o  f o r a m  r e v e l a d o s 
m a i o r e s  d e t a l h e s ,  p o i s  a 
s u s p e n s ã o  a i n d a  e s t á  n o 
c a m p o  d o  e s t u d o.

Na entrevista ao Globo, Wit-
zel disse que já falou com a Ce-
dae para avaliar a suspensão 
do pagamento das cobranças. 
"Nós já estamos trabalhando 
nisso. Os bancos suspenderam 
por 60 dias o pagamento de 
boletos e nós devemos tam-
bém adotar o mesmo caminho. 

Já pedi para a Cedae avaliar a 
suspensão por 60 dias. Ela 
tem dinheiro em caixa para 
suportar isso", disse ao jornal. 
Também é analisada a inter-
rupção das cobranças de tribu-
tos estaduais.

O Governo do Estado de-
cretou estado de emergência 
devido à pandemia do novo 
coronavírus e fez uma série de 
recomendações. Entre elas es-
tão a limitação, em até um ter-
ço, do atendimento ao público 
em bares e restaurantes, com 
a sugestão de que as pessoas 
comprem a refeição e a consu-
mam em casa.

Shoppings centers foram 
orientados a reduzir o horário 
em 30% e muitos deles anun-
ciaram a suspensão das ativi-
dades nesta quarta-feira. 

Crivella anuncia medidas para conter o coronavírus em coletiva de imprensa

Governador Wilson Witzel disse que estuda suspender por 60 dias cobrança de contas de luz, água, gás e telefonia

Foto: Reprodução

Foto: Ricardo Cassiano

A primeira morte confirmada 
foi de uma moradora de Miguel 
Pereira, que apresentou os pri-
meiros sintomas no domingo 
(15). A mulher foi a uma unida-
de de saúde do município na 
segunda (16), apresentou piora 
no quadro e morreu na terça 
(17), mesmo dia que o material 
chegou para a análise do labo-
ratório do estado.

“Faço um apelo à população 
que acredite na gravidade da 
situação e siga as orientações 
das autoridades de evitar sair 
de casa e ir a unidades de saú-
de sem necessidade. Reforço 

que nós não vamos descansar 
na luta para que casos como 
esses ocorram em menor nú-
mero possível”, diz o secretá-
rio de Saúde, Edmar Santos.

Até quinta-feira (19), o estado 
do Rio tinha registrado 65 casos 
da doença, distribuídos nas se-
guintes cidades: Rio de Janeiro 
(55), Niterói (7), Barra Mansa (1), 
Miguel Pereira (1) e Guapimirim 
(1). Ao todo, 1.254 casos suspei-
tos estão sendo investigados.

Em todo o país, os casos já pas-
sam de 500, segundo dados das 
secretarias estaduais de saúde. O 
último balanço do Ministério da 

Saúde, da tarde de quarta-feira, 
contabiliza 428.

Desde a última semana, o go-
verno do RJ colocou em práti-
ca medidas duras para conter o 
avanço da epidemia. Na manhã 
da última terça (17), o governador 
Wilson Witzel decretou, com o 
objetivo de evitar a propagação 
do vírus, a situação de emergên-
cia pelo Covid-19, com recomen-
dação para limitar o atendimento 
ao público em bares e restauran-
tes, redução de horário em sho-
ppings centers, além da suspen-
são de aulas em escolas públicas 
e privadas, entre outras medidas.
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Município suspende atividades coletivas para evitar aglomerações na cidade

Foto: Reprodução

prefeito Bru-
no de Souza 
(MDB) assi-
nou no final 
da tarde de 
terça-feira, 
dia 17, um 
decreto ins-
tituindo a 
Situação de 
Atenção na 
Saúde Pú-

blica do Município pelo prazo de 
180 dias. A medida vai ao encon-
tro da declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) determinada 
pelo Ministério da Saúde que visa 
o emprego de ações preventivas 
de controle e contenção do novo 
coronavírus (COVID-19).

O decreto cria o Grupo Execu-
tivo – Coronavírus, formado por 
servidores de várias secretarias, 
que estará encarregado de coor-
denar as ações do Plano de Con-
tingência dentro do município. O 
prazo de 180 dias estabelecido no 
decreto poderá ser prorrogado.

O funcionamento do Centro 
Administrativo da Prefeitura pas-
sa a ser das 10 às 14 horas, pelos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAssinatura

O
próximos 15 dias, exceto o setor 
Administrativo e setores da Secre-
taria Municipal de Saúde, e servi-
ços essenciais do Município.

O acesso de servidores e do pú-
blico em geral aos prédios públicos 
será restringido e ocorrerá exclu-
sivamente através de credencia-
mento ou mediante cadastramen-
to regular, justificado e autorizado 
pelo secretário ou titular da pasta 
ou setor. Caberá à Secretaria Muni-
cipal de Ordem Urbana através da 
Guarda Municipal elaborar plano 
de controle de acesso.

A higienização dos espaços pú-
blicos municipais será reforçada. 
Nestes locais serão disponibiliza-
das na recepção frascos de álcool 
gel que deverá ser utilizado na en-
trada e saída do prédio. 

- Apesar de não termos regis-
trado nenhum caso suspeito em 
nosso município, precisamos 
redobrar a nossa atenção. Nesse 
momento, é preciso uma mudan-
ça de comportamento em todos 
nós para o bem da coletividade. 
São ações simples que devemos 
tomar no nosso dia a dia que, se 
bem executadas, reduzirão em 
muito as chances de contágio e  

terá um alcance positivo enorme 
na saúde pública em nosso muni-
cípio  - enfatizou o prefeito.   

Na rotina interna da Prefeitura, 
o novo decreto dispensa do traba-
lho por 15 dias, servidores munici-
pais com idade acima de 60 anos, 
servidores com doença pulmonar 
crônica, com doenças autoimunes, 
gestantes e outros casos eventual-
mente avaliados pelas chefias de 
forma justificada.

Também suspende os prazos 
de processos da administração 
municipal, inclusive, os refe-

Prefeitura de Quatis 
decreta situação de atenção 
contra o coronavírus

 Foto: Divulgação

Medidas terão prazo de 180 dias e ampliam as ações preventivas na administração municipal

rentes às licitações, excetuadas 
aquelas cujo objetivo vise ao 
abastecimento de gêneros ali-
mentícios, insumos de saúde, 
limpeza, serviços e outros even-
tualmente considerados impres-
cindíveis ao combate da disse-
minação do contágio do vírus, 
cabendo aos departamentos en-
volvidos a adoção das medidas 
administrativas necessárias.

As viagens e reuniões de tra-
balho em outra cidade também 
estão suspensas, permitindo so-
mente os casos de tratamento de 

saúde ou de extrema necessida-
de. Reuniões internas de trabalho 
com número alto de participan-
tes só deverão ser realizadas em 
caráter emergencial e com autori-
zação do secretário responsável e 
ciência prévia do prefeito.

O trabalho remoto (home office) 
de servidores, quando possível, 
está autorizado pela administra-
ção. Já as reuniões de trabalho de-
verão ser realizadas, preferencial-
mente, de forma não presencial, 
com a utilização de meios tecnoló-
gicos de comunicação disponíveis.

Desde a última sexta-feira (13), 
quando a cidade de Duque de 
Caxias entrou em Estágio de Aten-
ção, a Prefeitura está divulgando 
orientações, medidas emergenciais 
e preventivas voltadas para o en-
frentamento ao novo Coronavírus, 
o COVID-19. A ação foi necessária 
devido ao aumento de casos diag-
nosticados no Estado do Rio de Ja-
neiro e após a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) classificar a ques-
tão como pandemia. O objetivo do 
governo municipal é manter em 
segurança a população e evitar a 
disseminação da doença na cidade. 
A PMDC iniciou, assim, os protoco-
los de prevenção à transmissão do 
vírus. Diante da grande quantidade 
de alterações diárias, a Prefeitura 
ressalta que novas medidas podem 
ser tomadas e pede a colaboração 
de todos na preservação da saúde 
da população de Duque de Caxias.

* Entre as medidas adotadas pela 
Prefeitura estão a criação de 326 no-
vos leitos na rede municipal de saú-
de do município, sendo 100 leitos no 
novo hospital adquirido pela Prefei-
tura para atendimento específico aos 
casos de coronavírus na cidade; 56 
leitos no Hospital Municipal dr. Moa-
cyr Rodrigues do Carmo, que devem 
ser inaugurados em 10 ou 15 dias; 20 
leitos na Policlínica Duque de Caxias; 
10 leitos de CTI pediátrico no Hospi-
tal Infantil Ismélia da Silveira; 40 
leitos nas seis UPHs da cidade, com 
atendimento 24 horas; e 100 leitos 
na nova Maternidade de Santa Cruz 
da Serra, que poderão ser usados em 
caso de necessidade.

* Novos investimentos estão sen-
do feitos na rede municipal de saú-
de, em um valor total de R$100 mi-
lhões, para prevenção e combate ao 
Novo Coronavírus.

* Sobre casos suspeitos de Co-
ronavírus, a PMDC informa que 
até o momento só há um caso sus-
peito no município. Não há casos 
confirmados.

* A PMDC esclarece que todas as 
secretarias municipais estão mobi-
lizadas para o combate à dissemina-
ção do COVID-19. Seguiremos os pro-
tocolos nacionais e internacionais 
recomendados.

* A PMDC sugere que a popula-
ção evite locais com aglomeração 
e superlotação de pessoas. De-
vem ser evitados, especialmente, 
locais fechados.

* A PMDC ressalta que pessoas 
com baixa imunidade devido a pro-
blemas de saúde como asma, pneu-
monia, tuberculose, câncer, doenças 
renais crônicas e transplantados de-
vem reforçar os cuidados de preven-
ção ao COVID-19.

* A PMDC informa que o recesso 
escolar da rede municipal de ensi-
no, previsto para o mês de julho, foi 
antecipado, a partir de segunda-fei-
ra (16/03) e que as unidades estão 
funcionando em regime de plantão, 
com atendimento das 9h às 17h.

* A PMDC ressalta que as aulas nas 
unidades da FUNDEC também estão 
suspensas pelo mesmo prazo.

* Com relação ao transporte pú-
blico, a PMDC, através da Secretaria 
Municipal de Transporte e Serviços 
Público, informa que uma circular 
foi encaminhada às empresas que 
exploram as linhas municipais, de-
terminando a higienização diária 
dos coletivos e a limpeza ou substi-
tuição dos filtros dos aparelhos de ar 
condicionado. O órgão determinou 
também que os ônibus das linhas 
municipais circulem apenas com pas-
sageiros sentados. A empresa que não 
cumprir a determinação poderá ser 
penalizada, como prevê a concessão 
da Prefeitura. Sobre as feiras livres, a 
SMTSP informa que as mesmas ainda 
estão autorizadas a funcionar.

* A PMDC informa que as unida-
des da rede municipal de saúde (hos-

pitais, unidades de emergência e 
atenção básica) estão cientes quanto 
aos procedimentos a serem tomados 
em caso de ocorrência da doença no 
município.

* A PMDC esclarece que, na ocor-
rência de casos suspeitos, as unida-
des de saúde deverão encaminhá-los 
ao laboratório de referência estadual, 
além de notificá-los em até 24 horas.

* A PMDC ressalta que o Depar-
tamento de Vigilância em Saúde da 
SMS solicitou um acréscimo na com-
pra de máscaras descartáveis e álcool 
gel, para atender às demandas das 
unidades, caso haja necessidade.

* A PMDC tem feito novas reuniões 
de capacitação junto à rede munici-
pal de saúde e está desenvolvendo 
uma campanha de conscientização 
da população. Através da divulgação 
da campanha, os moradores estão 
sendo orientados sobre as práticas 
de higiene das mãos e a respeito de 
regras de etiqueta respiratória.

* A PMDC orienta a população 
para que as pessoas lavem as mãos 
frequentemente com água e sabão e 
usem antisséptico de mãos à base de 
álcool gel 70%, principalmente após 
tossir ou espirrar, depois de cuidar de 
pessoas doentes, após ir ao banheiro, 
antes e depois de comer. Ao tossir 
e espirrar os cuidados devem ser: 
cobrir a boca e o nariz, isolar a boca 
usando os braços ou lenço descar-
tável. As pessoas com sintomas da 
doença, ao tossir e espirrar, devem 
evitar usar as mãos. Caso utilizem 
lenço, o mesmo deve ser jogado fora 
imediatamente. O ideal é usar lenços 
descartáveis.

Medidas contra Coronavírus 
em Mesquita

Boletim Prefeitura de Duque de Caxias – covid-19
Em função do avanço da Covid-19 

no estado do Rio de Janeiro, a Pre-
feitura adotou medidas contra o Co-
ronavírus em Mesquita, em acordo 
com as recomendações da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) e do 
governo estadual. Todas as provi-
dências visam evitar aglomerações 
de pessoas e, consequentemente, 
reduzir as chances de contágio do 
Coronavírus na cidade.

Na última sexta-feira, dia 13 de 
março, o governo municipal anteci-
pou o recesso escolar, com previsão 
inicial de volta às aulas no dia 30. Des-
de  terça-feira, 17 de março, está tem-
porariamente suspensa a entrada de 
público externo nas dependências 
da Prefeitura Municipal. Além disso, 
estão suspensos o atendimento e a 
prática de atos que envolvam a pre-
sença de público externo nos órgãos 
de execução e administração do mu-
nicípio, pelo prazo de 15 dias, exceto 
casos urgentes e de relevante interes-
se público, sendo esses preferencial-
mente tratados por meio eletrônico 
ou por telefone.

Sem aglomerações
Na Assistência Social, todas as ati-

vidades coletivas estão suspensas 
nos equipamentos públicos muni-
cipais. Isso incluiu os CRAS, CREAS, 
Convive, Espaço Mulher Mesquiten-
se e Centro de Longevidade. No que 
diz respeito à Cultura e Esporte, todas 
as atividades da Escola de Artes da 
Chatuba, da Vila Olímpica e da Sub-

secretaria de Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo foram suspensas. A Vila 
Olímpica continuará aberta, mas ape-
nas para corridas e caminhadas, sem 
atividades coletivas.

Nas unidades de saúde, o atendi-
mento manterá a normalidade. Pa-
cientes com suspeita de Covid-19 – a 
doença causada pelo Coronavírus – 
devem se dirigir à UPA de Edson Pas-
sos, unidade estadual responsável 
pelo atendimento emergencial no 
município. Quanto às atividades do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), que inclui as Academias da 
Saúde de Mesquita, estão suspensas.

Trabalho remoto
Em decreto publicado em edição 

extraordinária do Diário Oficial de 
Mesquita do dia 16 de março, segun-
da-feira, entre as medidas contra Co-
ronavírus em Mesquita, também fica 
autorizada a adoção de expediente 
de trabalho remoto. Os critérios para 
isso, no entanto, devem ser acertados 
entre o servidor e a chefia do órgão ou 
unidade de lotação. E isso, desde que 
a função permita. A iniciativa, por 
exemplo, não se aplica às atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde, da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e de outros serviços públicos 
essenciais, observados os protocolos 
sanitários. No caso de portadores de 
doença crônica, por exemplo, o mo-
delo se torna obrigatório, diante da 
comprovação da condição crônica 
por meio de relatório médico.

A ação foi necessária devido ao aumento de casos diagnosticados no Estado do Rio de Janeiro

Foto: Divulgação
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m homem 
foi preso, 
nesta quar-
t a - f e i r a , 
em Iguaba, 
na Região 
dos Lagos, 
a c u s a d o 
de um ho-
micídio no 
bar Vinta-

ge 166, no bairro Vilar dos 
Teles, em São João de Meri-
ti, em dezembro do ano pas-
sado. O homem já tido sido 
identificado e vinha sendo 
monitorado por policiais da 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF), 
que realizaram a prisão. 

Em dezembro, houve uma 
confusão no bar que acabou 
com um garçom ferido e o 
dono do estabelecimento, 
Wallace Matos Cardoso, mor-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
to. Segundo a especializada, 
a vítima e o acusado eram 
sócios do local e naquele dia 
houve um desentendimento 
por conta da distribuição de 
lucros que acabou evoluindo 
para a briga, onde houve o dis-
paro de arma de fogo e a mor-
te de Wallace.

Na época, um cliente con-
tou como aconteceu a confu-
são. "Estava rolando o show 
normal, os meninos do grupo 
de pagode iam cantar e come-
çaram os tiros. Todo mundo 
abaixou, umas pessoas corre-
ram para o banheiro e outras 
para fora (do bar). Foi horrí-
vel", relatou. 

O homem foi  encaminha-
do para a  S ecretaria  de Ad-
ministração Penitenciária  e 
seguirá para o sistema peni-
tenciário de B enf ica,  Zona 
Central  do Rio. 

Homem é preso acusado 
de matar o sócio em bar 
na Baixada Fluminense

Foto: Reprodução / Facebook

Disparos aconteceram dentro de um bar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

A juíza Nearis dos Santos Car-
valho Arce pediu à presidência do 
Tribunal de Justiça do Rio, na úl-
tima terça-feira, autorização para 
realizar por videoconferência o 
interrogatório de um dos filhos 
da deputada federal Flordelis dos 
Santos (PSD) acusado da morte 
do pastor Anderson do Carmo. A 
audiência já estava marcada para 
ocorrer às 15h desta quinta-feira, 
mas não poderá acontecer com a 
presença do réu, Flávio dos Santos 
Rodrigues, que está preso, por cau-
sa do ato normativo do presidente 
do TJ da última segunda-feira. O 
desembargador Cláudio de Mello 
Tavares suspendeu as audiências 
por 60 dias por causa da pandemia 
do novo coronavírus. O magistra-
do, no entanto, permitiu que nos 
casos de réus presos, o juiz pode 
optar por realizar o ato.

Até a noite dessa quarta-feira o 
presidente do TJ ainda não havia 
se manifestado sobre o pedido fei-
to pela juíza, por isso ainda não há 
confirmação sobre a realização da 
audiência nesta quinta-feira. Flá-
vio é acusado de ter atirado no pas-
tor, que era seu padrasto. O crime 
ocorreu no dia 16 de junho do ano 
passado. Após o interrogatório de 
Flávio, a juíza decidirá se há provas 
para levá-lo a júri popular pelo cri-
me. No processo criminal, os réus 

só são interrogados após os depoi-
mentos de todas as testemunhas 
de acusação e de defesa.

As testemunhas de Flávio fo-
ram ouvidas nos dias 31 de ou-
tubro e 1º de novembro do ano 
passado, à exceção de Flordelis. A 
deputada usou sua prerrogativa 
de parlamentar é só foi ouvida no 
início de fevereiro. A parlamen-
tar era testemunha de defesa do 
filho. O interrogatório de Flávio 
foi marcado apenas após o de-
poimento de Flordelis. A defesa 
do rapaz chegou a entrar com 

um pedido de liberdade para ele 
alegando justamente demora em 
realizar o seu depoimento, mas a 
solicitação foi negada.

Em relação a Lucas Cézar dos 
Santos, outro filho de Flordelis que 
também é réu por participação na 
morte de Anderson, a Justiça de-
cidiu, no dia 1º de novembro do 
ano passado, que o rapaz irá a júri 
popular. Flordelis não foi chamada 
para ser sua testemunha e o rapaz 
já foi ouvido. Ele é acusado de ter 
auxiliado Flávio a comprar a arma 
do crime.

Comerciante é preso vendendo álcool 
gel caseiro em Belford Roxo

Coronavírus: Juíza pede que filho de Flordelis 
seja interrogado por videoconferência Policiais civis prenderam 

em flagrante, nesta quarta-
-feira, um comerciante que 
produzia álcool em gel em sua 
loja, em Belford Roxo, na Bai-
xada Fluminense. Segundo a 
especializada, agentes foram 
comprar materiais de prote-
ção para a Unidade de Polícia 
Administrativa Judiciária e 
encontraram a loja de material 
de construção que anunciava 
a venda de máscaras, luvas e 
álcool em gel.

De acordo com os agentes, o 
produto era vendido a R$ 5, em 
pequenos frascos, sem rótulos 

e sem informações técnicas de 
registro na ANVISA. O dono da 
loja alegou que o produto era 
feito por ele com álcool 70% 
misturado com gel de cabelo, 
sem nenhuma medida estipu-
lada, após ter aprendido em 
um tutorial na internet. No 
local também foram encon-
tradas embalagens de gel fixa-
dor para cabelo, funil, garrafas 
plásticas onde eram feitas as 
misturas e garrafas de álcool 
70% líquido. Todo material foi 
apreendido pelos policiais e o 
comerciante foi encaminhado 
para a Seap.

A Deputada Flordelis no Conselho Tutelar de Pendotiba

Polícia Civil prende comerciante que vendia álcool sem procedência 

 Foto: Márcia Foletto / Agência O Globo

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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ara conter as 
perdas pro-
vocadas pela 
p a n d e m i a 
do corona-
vírus, que 
fez o preço 
do petróleo 
cair em todo 
o mundo, a 
Petrobras de-

cidiu reduzir o preço da gasolina 
em 12%, do diesel em 7,5% e do gás 
liquefeito de petróleo - o gás de bo-
tijão - em 5%. A redução do GLP é 
válida para o gás que abastece in-
dústria e comércio.

De acordo com a estatal, os pre-
ços dos combustíveis seguem a 
política da empresa de repassar 
para o mercado a paridade com o 
preço internacional. Analistas ava-
liam que a notícia afeta ainda mais 
o fluxo de transporte no mundo, 
já bastante restrito por causa da 
pandemia. A gasolina, junto com o 
diesel e o QAV (querosene de avia-
ção) são responsáveis por 60% do 
consumo global de petróleo. A 
Petrobras informou ainda que vai 
reduzir o preço do diesel marítimo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlteração

P
em 7,7% e das térmicas em 7,6%, 
para o diesel S500, e em 7,8% para 
as unidades que utilizam S10.

De acordo com o analista Tha-
deu Siva, da INTL FCStone, o 
preço da gasolina caiu R$ 0,1820 
e o diesel automotivo R$ 0,1330 
nas refinarias. "Estamos calcu-
lando o valor exato da paridade 
agora, mas a janela de importa-
ção segue aberta", disse à Agên-
cia Estado. "A redução segue a 
estratégia de suavizar os movi-
mentos do mercado internacio-
nal, repassando aos poucos a 
queda, o que preserva a margem 
e evita novos reajustes no caso 
de uma retomada", explicou.

Queda ao consumidor
Com esta nova redução, o preço 

da gasolina vendida pela Petrobras 
nas refinarias já caiu 30,1% e o die-
sel 29,1% no ano, mas ainda não 
foram repassadas totalmente para 
o consumidor, avaliam analistas, 
que já previam uma queda gradual 
nas bombas dos postos de abaste-
cimento. O impacto maior, alertam, 
será na arrecadação dos royalties 
para os governos.

Segundo dados da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), nos pos-
tos de abastecimento, a gasolina, 
desde janeiro até o dia 14 de mar-

Preço da gasolina 
e do gás vai cair

Botijão de gás de cozinha vai cair 5%

ço, caiu 1,3% e o diesel 3,8%. A ex-
pectativa de arrecadação de royal-
ties, pela projeção da ANP, seria de 
R$ 28,4 bilhões em 2020, sendo 
R$ 5,9 bilhões para o Rio de Janei-

ro, maior estado produtor. A simu-
lação porém leva ainda em conta 
uma média de preço do petróleo de 
US$ 60,10 o barril e da cotação do 
dólar em R$ 4,05.

NOSSAS AGENDAS DE 2021 A 2023 
JÁ ESTÃO ABERTAS

ETERNIZANDO EMOÇÕES

GLASS
P A L A C E
F e s t a s & E v e n t o s

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 74 - CENTRO - NOVA IGUAÇU
97966-10102767-6072 

GLASSPALACEFESTAS

Foto: Agência Brasil

O Comitê Executivo de Ges-
tão da Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) do Ministério da 
Economia aprovou a zeragem 
da alíquota do Imposto de Im-
portação para 50 produtos mé-
dicos e hospitalares necessários 
ao combate à pandemia causada 
pela covid-19. A medida faz par-
te do pacote anunciado pelo mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, para facilitar o atendimento 
à população e minimizar os im-
pactos econômicos da pandemia 
do coronavírus no Brasil.

A lista,  elaborada em coor-
denação com o Ministério da 
Saúde, abrange produtos que 
tiveram importações totais de 
aproximadamente US$ 1,3 bi-
lhão em 2019. Alguns, como lu-
vas médico-hospitalares,  eram 
tributados a alíquotas que che-
gavam a 35%.

Além de luvas, a medida zera 
as tarifas de importação para ál-
cool em gel, máscaras, termôme-
tros clínicos, roupas de proteção 
contra agentes infectantes, ócu-
los de segurança e equipamen-

tos respiradores, dentre outros.
No total, a resolução da Ca-

mex reduz para 0% até o dia 30 
de setembro de 2020 a alíquota 
do Imposto de Importação. A re-
solução também determina que 
os órgãos e entidades da Admi-
nistração Pública Federal que 
exerçam atividades de licencia-
mento, controle ou fiscalização 
de importações desses itens 
adotem tratamento prioritário 
para a liberação das mercado-
rias. A medida entra em vigor 
nesta quarta.  

Receita pode estender o prazo de entrega das 
declarações de IR por causa do coronavírus

Álcool em gel, máscaras e mais produtos para 
combate ao coronavírus têm imposto zerado A Receita Federal está estudan-

do adiar o prazo de entrega das de-
clarações de Imposto de Renda.

Segundo a apuração do jornal, 
o motivo seria o coronavírus e 
valeria para as pessoas físicas 
de 2020, ano-base 2019. As im-
plicações da pandemia podem 
levar alguns contribuintes a não 
conseguir entregar as declara-
ções a tempo.

Profissionais do Ministério 
da Economia estão acompa-
nhando o cenário, levando 
em conta o avanço do vírus e 
o próprio funcionamento da 
Receita Federal, onde alguns 
servidores já trabalham em 
regime de home-office.

Por enquanto, o prazo atu-
al –  até o dia 30 de abril  –  está 
mantido. 

A medida faz parte do pacote anunciado pelo ministro da Economia

Receita pode adiar prazo de declaração do Imposto de Renda 

Foto: Agência Brasil

Foto: Divulgação / Governo do estado
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tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

 Apresentadora Vivi Gimenes 
prestigia lançamento de Coleção 
de calçados  Outono Inverno

Influenciadora digital Carol Ramiro 
fala da educação da filha com o DJ 
Jesus Luz no canal Shoptime

Lançamento da nova 
coleção de loja conta com 
presença de famosos.

A apresentadora da Tv 
Gazeta Vivi Gimenes e 
a loja UZA Alphavile de 
propriedade da empresá-
ria Andrea Aguiar come-
moraram o lançamento 
da nova coleção que vem 
com uma paleta de cores 
neutras e coringa! Aque-
le estilo nada básico que 
toda mulher adora.

“Sou parceira da mar-
ca há dois anos e amo 

quando a coleção vem 
dessa forma, uma mis-
tura de cores neutras e 
fortes que combinam 
com o guarda roupas e 
estilo de qualquer mu-
lher” Diz Vivi.

O evento contou com 
a presença da também 
apresentadora Jackeli-
ne Petkovic, que junto a 
Vivi Gimenes fizeram fo-
tos com amigas e perso-
nalizaram suas sandálias 
com o artista plástico  
Renato Gave.

Fo
to
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Devido à pandemia do corona-
vírus (COVID-19) e obedecendo 
às medidas preventivas do Gover-
no do Piauí, o espetáculo `Paixão 
de Cristo´, da cidade de Floriano, 
interior do estado, marcado para 
os dias 10 e 11 de abril, foi adiado. 
O anúncio foi feito nessa quarta-

-feira, 18, pelo Grupo Escândalo 
Legalizado de Teatro – ESCALET, 
responsável pela montagem. Se-
gundo o produtor geral, Cesar 
Crispim, uma nova data ainda 
será anunciada dessa que será a 25ª 
edição da encenação, na cidade.

Além dos 350 atores formados 

A DJ e influenciado-
ra digital Carol Ramiro 
participou do progra-
ma `Bebê-a-Bá´, do ca-
nal Shoptime.

A atração, apresenta-
da por Babi Marttins, fa-
lou sobre comunicação 
não violenta na criação 
dos filhos. Mãe de Male-
na, de três anos e meio, 
fruto de seu casamen-
to com o também DJ e 
ator, Jesus Luz, Carol 
contou sobre sua rela-
ção com a filha e como 
costuma educá-la.

“Apesar da pouca ida-
de, digo que ela é uma 

bebê adolescente, cheia 
de vontades e ordens 
(risos). Procuro sempre 
respirar antes de tomar 
qualquer decisão. Não 
acho que a criança tenha 
que fazer tudo que os 
pais querem: tudo pode 
ser conversado, mesmo 
sendo pequena. Jesus 
é bastante participati-
vo e debatemos muito 
sobre a educação dela. 
Se acho que ele está pe-
gando pesado com ela 
em alguma situação, 
não tiro a autoridade 
dele como pai, mas gos-
to sempre de conversar 

Foto: Bruno Soares

Foto:Canal Shoptime 

nas oficinas do grupo, como 
Edson Oliveira, que será Jesus 
Cristo, a montagem de Floria-
no também conta com artistas 
conhecidos do público, desde 
2002: Ana Cecília Costa, Rapha-
el Viana, Kadu Moliterno e Mi-
guel Rômulo.

Por conta de coronavírus, Floriano, no Piauí, adia a 25ª edição 
do espetáculo `Paixão de Cristo´, que tem famosos no elenco

depois. Temos criações 
diferentes e tentamos 
entrar num consenso”, 
diz Carol Ramiro.

Segundo ela, a peque-
na Malena já dá indícios 
de que pode seguir a car-
reira musical dos pais. 
“Ela ama música. Não 
pode ouvir uma que co-
meça a cantar, até em 

inglês, e está sempre 
fazendo uma interpre-
tação”, completa a DJ e 
influenciadora.

O programa “Bebê-a-
-Bá”, voltado para o uni-
verso dos bebês e crian-
ças, de zero a quatro anos, 
também contou com a 
participação da especia-
lista Marie Bendelac.
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s e g u n d o 
exame do 
teste para 
coronavírus 
do técnico 
do Flamen-
go, Jorge 
Jesus, deu 
n e g a t i v o , 
s e g u n d o 
nota divul-
gada pelo 

clube na noite de quarta-feira 
(18). O primeiro resultado tinha 
sido positivo, mas com sinais 
fracos ou inconclusivos para a 
doença. A contraprova deu re-
sultado inconclusivo, então, foi 
realizada uma nova coleta, que 
teve resultado negativo.

"O Clube de Regatas do Fla-
mengo informa que o novo 
exame realizado pelo técnico 
Jorge Jesus atestou resultado 
negativo para o Covid-19. O 
clube agradece pelo suporte 
de toda Nação Rubro-Negra ao 
Mister nos últimos dias", diz o 
comunicado rubro-negro.

No Instagram, o treinador co-
memorou o resultado.

"Recebi a ótima notícia que 
meu teste para o COVID-19 deu 
negativo. Estou feliz e agradeci-
do pelo carinho, apoio e preocu-
pação com minha saúde. Con-
tinuo em oração por todos os 
afetados", publicou Jorge Jesus 
em sua rede social.

Durante este tempo, Jorge Je-
sus ficou de quarentena em seu 
apartamento, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. O treinador 
não apresentou sintomas do co-
ronavírus e chegou a postar fotos 
nas redes sociais se exercitando.

No Flamengo, até o momen-
to, apenas o vice-presidente 
de Embaixadas e Consulados, 
Maurício Gomes de Mattos, 
testou positivo. Ele passa por 
tratamento em Brasília e já 
apresentou evolução.

Todos os outros funcionários 
do departamento de futebol ru-
bro-negro foram testados e apre-
sentaram resultado negativo.

O Flamengo suspendeu as 
suas atividades até a próxima se-
gunda-feira (23). O Campeonato 
Carioca e a Libertadores tam-
bém estão paralisados.

Segundo exame para coronavírus 
de técnico Jorge Jesus tem 
resultado negativo, diz Flamengo

O
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A paralisação do futebol no 
Brasil devido à pandemia de co-
ronavírus gerou cenários antes 
impensáveis na relação entre clu-
bes e jogadores. Para se antecipar 
a qualquer incerteza, o Flamengo 
definiu que não vai fazer altera-
ções nos contratos e salários de 
seus atletas, apesar da suspensão 
das atividades.

A decisão do Flamengo vem 
antes de uma possível discus-
são sobre salários. Uma re-
dução nos vencimentos, por 
exemplo, tem respaldo nas 
leis trabalhistas do Brasil. No 
artigo 503 da CLT, por exem-
plo, há a previsão de que o 
empregador possa reduzir em 
até 25% os salários de seus 
empregados "em caso de for-

ça maior ou prejuízos devida-
mente comprovados".

"Em caso de força maior ou 
prejuízos devidamente com-
provados, a redução geral dos 
salários dos empregados da 
empresa, proporcionalmente 
aos salários de cada um, não po-
dendo, entretanto, ser superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), 
respeitado, em qualquer caso, o 
salário mínimo da região."

Outra discussão que deve en-
volver outros clubes diz respei-
to aos direitos de imagem. Mui-
tas vezes este valor é tratado 
como salário - inclusive em pro-
cessos na Justiça do Trabalho -, 
o que poderia eximir o empre-
gador de pagar esta quantia da 
remuneração mensal. Mais uma 

Paralisação por coronavírus gera 
brecha para redução, mas Flamengo 
não vai alterar salários de jogadores

Jogadores do Flamengo durante treino: atividades estão paralisadas devido ao coronavírus 
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vez, o Flamengo irá manter os 
acordos com os jogadores.

Para 2020, o orçamento do Fla-
mengo prevê um gasto de cerca 

de R$ 25 milhões por mês com 
salários e direitos de imagem. Por 
conta da pandemia de coronavírus, 
o clube suspendeu suas atividades 

até a próxima segunda-feira, no 
mínimo. Os jogadores receberam 
uma programação para treinos em 
casa durante o período.


