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Subtenente da PM é 
baleado durante ataque 
a tiros em Sulacap

Com avanço do novo 
vírus, veja dicas para 
fazer home office
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Detran-RJ 
fecha postos; 
sede atenderá 
casos de urgência
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Bolsonaro 
fez novo 
teste para 
coronavírus
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Copa América 
é adiada 
para 2021 
por causa da 
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 Brasil
tem primeira 
morte pelo novo 
coronavírus
SP tem o primeiro caso 
de morte provocada por 
coronavírus e investiga mais 
quatro mortes suspeitas.
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presidente 
Jair Bol-
sonaro fez 
nesta ter-
ça-feira (17) 
o segundo 
teste para 
identif icar 
se contraiu 
o novo co-
r o n a v í r u s , 

informou o ministro do Gabi-
nete de Segurança Institucio-
nal (GSI), Augusto Heleno.

Bolsonaro fez um primeiro 
teste na semana passada, após 
a confirmação de que o secretá-
rio de Comunicação, Fábio Wa-
jngarten, contraiu o novo coro-
navírus. Ele estava na comitiva 
de Bolsonaro em viagem para a 
Flórida, nos Estados Unidos, na 
semana passada.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiagnóstico

O
Até o momento, 13 pessoas 

que estiveram com Bolsonaro 
na viagem já foram diagnostica-
das com coronavírus.

Segundo Bolsonaro, o teste 
dele feito na semana passada 
deu resultado negativo. O teste 
desta terça foi feito no Palácio 
da Alvorada.

Heleno afirmou que há a pos-
sibilidade de que o resultado 
do segundo teste do presidente 
saia ainda nesta terça.

O ministro também fez nes-
ta terça um segundo teste para 
coronavírus - o primeiro deu ne-
gativo. O ministro fez o teste no 
departamento médico que fun-
ciona em um anexo do Palácio 
do Planalto.

Heleno estava na comitiva 
nos EUA, assim como o ministro 
Ernesto Araujo (Relações Exte-

riores), que também repetiu o 
exame nesta terça. Já o ministro 
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria 
de Governo) fez o primeiro teste 
nesta terça.

Ramos não acompanhou Bol-
sonaro na viagem à Flórida. O mi-
nistro afirmou a jornalistas que se 
sente bem, que fez exercícios físi-

Bolsonaro fez novo teste para 
coronavírus nesta terça, diz
 ministro Augusto Heleno

Novo coronavírus: Jair Bolsonaro e ministros realizam novos exames

cos nesta manhã e que se subme-
teu ao teste por precaução, já que 
teve contato com deputado Cezi-
nha da Madureira, que contraiu o 
novo coronavírus.

Outro integrante da comi-
tiva de Bolsonaro na Flórida 
que se submeteu ao segundo 
teste nesta terça foi o almi-

rante Flavio Rocha, secretá-
rio de Assuntos Estratégicos 
da Presidência.

No domingo (15), contrarian-
do orientações de autoridades de 
saúde e de médicos do governo, 
Bolsonaro cumprimentou com a 
mão apoiadores durante uma ma-
nifestação.

 Foto: Divulgação

 O Ministério da Economia 
div ulgou nesta terça-feira 
(17) novas regras de traba-
lho para os ser vidores da ad-
ministração pública federal 
como forma de prevenção 
ao coronavírus.  As normas 
foram publicadas no "Diário 
Oficial  da União" (DOU ).

Na última quinta-feira (12), 
a pasta já tinha fixado orien-
tações aos órgãos e entidades 
do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Fede-
ral (SIPEC). Porém, cinco dias 
depois, com o avanço do vírus, 
as regras foram atualizadas.

Segundo a publicação, as re-
gras valerão enquanto perdu-
rar o estado de emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).

De acordo com a instrução 
normativa,  as mudanças se-
rão adotadas "sem a neces-
sidade de compensação de 
jornada e sem prejuízo da 
remuneração".

As principais orientações 

anunciadas nesta terça são:
·     deverão trabalhar de 

casa os servidores com 60 
anos ou mais, imunodefi-
cientes ou com doenças pre-
existentes crônicas e graves, 
responsáveis pelo cuidado 
de uma ou mais pessoas com 
suspeita ou confirmação de 
coronavírus, servidoras grá-
vidas ou lactantes;

·     quem tiver filho em idade 
escolar ou pré-escolar poderá 
ser autorizado a trabalhar de 
casa, dado que governadores 
estão suspendendo as aulas. 
Caso ambos os pais sejam ser-
vidores, apenas um terá direi-
to ao trabalho remoto;

·   para os que seguem tra-
balhando presencialmente 
haverá: turnos alternados de 
revezamento, trabalho remoto 
total ou parcial, melhor distri-
buição física das pessoas no 
local de trabalho para evitar 
proximidade, flexibilização 
dos horários de início e térmi-
no da jornada;

·   viagens internacionais es-

Coronavírus: governo atualiza 
regras de trabalho para 
servidores federais

As regras valerão enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de  importância internacional decorrente do coronavírus 

Foto: Divulgação

tão suspensas e a necessidade 
de viagens nacionais será re-
avaliada. As viagens a serviço 
que forem mantidas precisarão 
ser autorizadas e devidamente 
justificadas.

A comprovação de doenças 
preexistentes crônicas ou gra-
ves ou de imunodeficiência, de 

responsabilidade pelo cuidado 
de uma ou mais pessoas com 
suspeita ou confirmação de co-
ronavírus, e ainda de filho em 
idade escolar deve ser feita me-
diante autodeclaração.

A instrução normativa esta-
belece também que o trabalho 
remoto não será aplicado a ser-

vidores com 60 anos ou mais e/
ou que sejam responsáveis pelo 
cuidado de uma ou mais pesso-
as com suspeita ou confirma-
ção de coronavírus e que atuem 
"nas áreas de segurança, saúde 
ou de outras atividades consi-
deradas essenciais pelo órgão 
ou entidade".
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D e t r a n - R J 
decidiu fe-
char pratica-
mente toda 
a sua rede a 
fim de con-
ter o coro-
navírus. Das 
495 unida-
des em todo 
o estado, 

apenas a sede e quatro postos 
ficarão abertos para casos de 
emergência.

O órgão explicou que pes-
soas com casos suspeitos e 
testagem positiva para o vírus 
foram aos postos do Cocotá 
(Ilha do Governador), Bangu e 
Angra dos Reis.

“A população pode ficar tran-
quila porque ninguém será 
prejudicado. Todos os prazos 
estão sendo estendidos. O im-
portante agora é que, mesmo 
em caso de urgência, pessoas 
contaminadas devem se man-
ter em casa e buscar os serviços 
médicos como forma de preser-
var a sua saúde”, reforçou o pre-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus

O
sidente do Detran-RJ, Antonio 
Carlos dos Santos.

O Detran já prorrogou por mais 
30 dias o prazo para renovação 
da Carteira de Habilitação (CNH) 
e anistiou o pagamento de multa 
para quem registrar a Transferên-
cia de Propriedade com atraso 
em decorrência do risco de surto 
do coronavírus.

Quem tiver urgência deve 
ligar para os telefones 3460-
4040 ou 3460-4041 (para a 
Região Metropolitana) e 0800-
020-4040 ou 0800-020-4041 
(para o interior) e será orientado 
sobre como proceder para resol-
ver o problema. Basta compro-
var a situação de emergência.

Exame de motorista
Os exames de habilitação sus-

pensos como esforço para evitar a 
propagação do coronavírus já fo-
ram remarcados. Os anteriormente 
agendados entre a última segunda-
-feira, 16, e o próximo dia 30 foram 
passados para o período entre 6 e 
20 de abril. O exame do dia 31 de 
março está mantido, por ora.

Detran-RJ fecha 
postos; sede atenderá 
casos de urgência

Posto do Detran

 Foto: Divulgação/Detran

 A Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo confirmou, na manhã 
desta terça (17), a primeira morte re-
lacionada ao coronavírus no Brasil. O 
paciente era homem e tinha 62 anos.

O governo do Estado de São Paulo 
não informou mais detalhes.

De acordo com o último boletim 
do Ministério da Saúde, de segunda 

(16), o Brasil tem 291 casos confirma-
dos da doença. Destes, 152 estão no 
Estado de São Paulo, que tem mais de 
1,7 mil casos suspeitos.

No mundo todo a covid-19, doença 
causada pelo vírus, já matou mais de 
6.500 pessoas — mais de 167 mil ca-
sos foram reportados até esta segun-
da-feira (16/03).

A morte foi anunciada no mes-
mo dia que a prefeitura de São 
Paulo declarou estado de emer-
gência na cidade — o decreto per-
mite que a prefeitura tome atitu-
des emergenciais, como cancelar 
alvarás de eventos já concedidos, 
comprar suprimentos a preços di-
ferentes, entre outras medidas.

 Embaixada dos Estados Unidos cancela 
entrevistas para concessão de vistos

 Brasil registra primeira morte por coronavírus em São Paulo
 A partir desta terça-feira (17), a 

Embaixada dos Estados Unidos e 
todos os consulados americanos 
no Brasil irão cancelar as entrevis-
tas rotineiras de visto de imigrante 
e não imigrante por tempo indeter-
minado. A decisão foi divulgada na 
segunda (16) por conta da pande-
mia do novo coronavírus.

Serviços de rotina não rela-
cionados a segurança, como a 
renovação de passaportes sem 
viagens iminentes, não serão 
agendadas. A embaixada forne-
cerá somente serviços de emer-

gência para os cidadãos norte-a-
mericanos no Brasil.

Nos Estados Unidos, onde já 
foram registrados mais de 4,3 mil, 
o presidente Donald Trump in-
formou que a quarentena do país 
ainda não está em questão. No en-
tanto, algumas regiões já estão de-
cretando o isolamento obrigatório.

Segundo monitoramento da 
Universidade Johns Hopkins, 
nos Estados Unidos, foram regis-
tradas, em todo o mundo, 7.074 
mortes pela doença. Dessas, 
3.217 ocorreram na China.

No mundo todo a covid-19, doença causada pelo vírus, já matou mais de 6.500 pessoas

Donald Trump informou que a quarentena do país ainda não está em questão

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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p r e f e i t o 
de Duque 
de C axias, 
W a s h i n g -
ton Reis, 
a n u n c i o u 
nesta se-
g u n d a - f e i -
ra  (16/03) 
a  compra 
de uma 

unidade de saúde particu-
lar  que será transformada 
em um novo hospital  para 
atendimento exclusivo aos 
pacientes diagnosticados 
com o novo Coronav ír us 
na cidade.  A antiga C asa 
de S aúde S ão José acaba 
de ser  adquirida pela P re-
feitura,  através de recur-
sos oriundos do G overno 
do Estado,  e  vai  oferecer 
40 novos leitos para tra-
tamento de casos do CO-
VID -19.  Além disso,  será 
ampliada a  capacidade de 
atendimentos na rede mu-
nicipal  de saúde,  com 150 
novos leitos,  em um prazo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Fluminense

O
de 30 dias.  Para isso,  serão 
disponibil izadas vagas em 
unidades como a nova Ma-
ternidade de S anta Cr uz da 
S erra,  a  Policl ínica Duque 
de C axias e  o Hospital  Mu-
nicipal  dr.  Moacyr Rodri-
gues do C armo.

To d a s  e s s a s  m e d i d a s  f o -
ra m  t o m a d a s  d e v i d o  à  s i -
t u a ç ã o  e m e rge n c i a l  e n f re n -
t a d a  a p ó s  a  p a n d e m i a  p e l o 
n ovo  C o ro n o av í r u s  c re s c e r 
e m  e s c a l a  m u n d i a l .  A  c a d a 
d i a ,  n ovo s  c a s o s  s u s p e ito s 
e  c o n f i r m a d o s  s ã o  d i a g n o s -
t i c a d o s  e m  to d o  o  m u n d o. 
N o  B ra s i l  e  n o  e s t a d o  d o 
R i o  d e  Ja n e i ro  a  s it u a ç ã o 
n ã o  é  d i f e re nte .

Na última sexta-feira  (13) , 
a  P refeitura já  hav ia anun-
ciado que a cidade entrou 
em Estágio de Atenção e 
div ulgou orientações,  me-
didas emergenciais  e  pre-
ventivas voltadas para o 
enf rentamento ao novo 
Coronav ír us.  O objetivo do 
governo municipal  é  man-

ter  em segurança a  popu-
lação e ev itar  a  dissemina-
ção do COVID -19 na cidade. 
A PMDC iniciou,  assim, os 
protocolos de prevenção à 

Prefeitura de Duque de Caxias 
anuncia a criação de novo hospital 
para tratamento do covid-19

 Foto: Divulgação

A antiga Casa de Saúde São José acaba de ser adquirida pela Prefeitura

transmissão do v ír us.  Dian-
te da grande quantidade de 
alterações diárias,  de acor-
do com a evolução do v ír us, 
a  P refeitura ressaltou ainda 

que novas medidas podem 
ser  tomadas e pede a  cola-
boração de todos na preser-
vação da saúde da popula-
ção de Duque de C axias.

Promover diversas opções de es-
porte e lazer para a população é um 
compromisso assumido pela Prefei-
tura de Resende. Neste momento, 
estão abertas as inscrições para aulas 
gratuitas de judô e capoeira. No caso 
da arte marcial, as aulas acontecem na 
E.M. Governador Roberto Silveira. Já a 
capoeira acontece no Parque Tobogã.  

A Prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, dispo-
nibiliza uma série de atividades gra-
tuitas, de qualidade e acompanhadas 
por profissionais qualificados. A lista 
de atividades vai desde o futebol até 
o ballet, passando por artes marciais 
e contemplando também a terceira 
idade com exercícios que trazem be-
nefícios para a saúde.   

- A gestão municipal busca cons-
tantemente trazer novidades e am-
pliar as atividades para beneficiar a 
população. Em 2019 tivemos a cria-
ção do Centro Municipal de Espor-
tes e passamos a oferecer diversas 
lutas e ballet com estrutura e qua-
lidade para o desenvolvimento dos 
alunos. Atualmente, estamos com 
vagas abertas para as aulas de capo-
eira, no Parque Tobogã, e de judô, na 
E.M. Governador Roberto Silveira. 

Os interessados devem ficar aten-
tos pois as vagas são limitadas – diz 
o Secretário Municipal de Esporte e 
Lazer, Davi de Jesus.  

Judô  
Sob a responsabilidade da pro-

fessora Luana, as aulas de judô são 
voltadas para pessoas a partir dos 5 
anos de idade, tanto meninos quan-
to meninas. As aulas acontecem às 
terças e quintas, sendo das 17h30 às 
18h30 para alunos de 5 a 9 anos; das 
18h30 às 19h30 para alunos de 9 a 
14 anos; e das 19h30 às 21h para alu-
nos a partir de 15 anos.  

Para se inscrever no judô é neces-
sário comparecer à Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer, no bairro Jar-
dim Aliança II, no mesmo local, dias e 
horários das aulas.  

Capoeira  
As aulas de capoeira acontecem 

para todas as idades, às segundas e 
quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos 
sábados e domingos, das 10h às 12h. 
As aulas acontecem sob o comando 
do Mestre Dedé, de forma totalmente 
gratuita, assim como o judô. As ins-
crições são feitas presencialmente e 
diretamente com o Mestre Dedé. 

Feira literária volta à cidade de QueimadosPrefeitura de Resende tem inscrições abertas pra aulas de capoeira 
no Parque Tobogã e judô na E.M. Governador Roberto Silveira  Uma boa notícia para os apai-

xonados por livros: a Feira Li-
terária da Associação Brasileira 
do Livro (ABL) está de volta ao 
município de Queimados. Os es-
tandes estão montados na Praça 
Nossa Senhora da Conceição.

Em sua 15ª visita à cidade, o pro-
jeto itinerante oferece 10 mil livros 
com preços a partir de R$1. Os con-
sumidores poderão ter acesso a 
gêneros como filosofia, sociologia, 
história, literatura portuguesa, es-
trangeira e oriental (Mangás e HQ's), 
livros religiosos, literatura infantil, 
romances e best sellers.

A feira funciona até 25 de março, 
de segunda a sábado, das 9h às 19h.

Espaço para autores locais
Autores do município são mui-

to bem-vindos para mostrar suas 
obras durante a feira. "As inscri-
ções estão abertas para todos que 
quiserem expor seus trabalhos. 
Projetos como este valorizam a 
cultura como forma de ferramen-
ta social", declarou o secretário 
de Cultura Marcelo Lessa.

Os interessados em mostrar 
suas criações literárias devem 
comparecer à Secretaria de Cul-
tura, na Rua Macaé 430, no bair-
ro São Roque, de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 16h, com RG, 
comprovante de residência e três 
exemplares do seu livro.

 Inscrições podem ser feitas no local e horário das aulas  

Feira acontecerá até 25 de março, na Praça Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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m PM foi 
preso du-
rante uma 
o p e r a ç ã o 
da 41ª DP 
( T a n q u e ) , 
nesta se-
g u n d a - f e i -
ra, contra 
uma qua-
drilha es-

pecializada em extorsões 
mediante sequestro. O po-
licial e seus cúmplices se 
passavam por policiais ci-
vis da distrital para praticar 
os crimes, usando camisa e 
distintivo da corporação. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, na sexta-feira da semana 
passada, a quadrilha mante-
ve diversas pessoas em uma 
casa de Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio, e exigi-
ram R$ 30 mil para liberá-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOperação

U
-las. Após receberem o valor, 
eles continuaram pedindo 
mais R$ 10 mil delas, atra-
vés de ligações telefônicas e 
mensagens de aplicativo.

Foi quando as vítimas procu-
raram um advogado, que acio-
nou a polícia. Ao descobrir que 
o crime havia sido descoberto, 
o bando ameaçou as vítimas de 
morte e fugiu.

Os policiais, então, realiza-
ram buscas para identificar os 
autores do crime, até que che-
garam ao PM, que não teve a 
identificação revelada. Ele foi 
reconhecido pelas vítimas, 
quando foram pedidos os man-
dados de prisão e de busca e 
apreensão contra ele e outros 
integrantes da quadrilha.

"As investigações continuam 
para identificar outras possí-
veis vítimas da quadrilha", a 
Polícia Civil acrescentou.

PM é preso por se passar por 
policial civil para praticar 
sequestro e extorsão

 Foto:  Reprodução / Google Street View

Operação foi realizada pela delegacia do Tanque

As empresas rodoviárias 
que fazem percursos entre 
estados estão cancelando to-
das as viagens saindo do Rio, 
segundo a Rodoviária Novo 
Rio, porta de entrada de mui-
tas viagens interestaduais. A 
decisão ocorre após o decreto 
de estado de emergência pu-
blicado pelo governador do 
Rio, Wilson Witzel, nesta ter-
ça-feira, que restringe a cir-

culação de ônibus de outros 
estados confirmados com cir-
culação do coronavírus. 

Segundo a Rodoviária do 
Rio, que administra o terminal, 
quem já comprou passagem 
pode procurar diretamente as 
viações para o cancelamento 
e reembolso. Outras dúvidas 
serão atendidas pelo telefone 
(21) 3213-1800 ou sac@rodo-
viariadorio.com.br.

A rodoviária do Rio informa 
que tomou conhecimento do 
decreto publicado, hoje, pela ma-
nhã, pelo governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. 
O terminal já havia tomado medi-
das como distribuição de álcool 
em gel, higienização frequente 
das instalações e locais de uso co-
letivo, assim como informações 
nas TVs e canais de relaciona-
mento com o cliente.

Subtenente da PM é baleado durante 
ataque a tiros em Sulacap

Coronavírus: Empresas rodoviárias cancelam 
viagens do Rio para outros estados Um PM foi  baleado,  na 

manhã desta terça-feira,  du-
rante um ataque em Sula-
cap,  na Zona O este do Rio.  O 
subtenente Glauber B arroso 
Silva,  de 40 anos,  foi  alvo 
dos tiros quando estava de 
carro pela Avenida Alberico 
Diniz,  próximo do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamen-
to de P raças (CFAP).

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o oficial, que é lotado no 
9º BPM (Rocha Miranda), foi so-

corrido por colegas do 14º BPM 
(Bangu) e do CFAP no Hospital 
de Aeronáutica dos Afonsos 
(HAAF). Por volta das 12h, ele 
recebia atendimento médico.

De acordo com as primeiras 
informações, o subtenente teria 
sido atingido por três tiros, de 
fuzil calibre 556 e pistola .40. A 
lataria do carro em que ele es-
tava ficou com várias marca de 
tiros na altura do motorista.

O caso é investigado pela 33ª 
DP (Sulacap).

Rodoviária Novo Rio diz que empresas que fazem viagens entre estados cancelaram as saídas do estado

Carro do PM ficou com várias marcas de tiro

Foto: Daniel Castelo Branco / Arquivo O DIA

Foto: Reprodução / Internet
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CAIXA inicia, 
na próxima 
quinta-feira 
(19), o paga-
mento do 
Abono Sa-
larial (Pro-
grama de 
I n t e g r a ç ã o 
Social - PIS) 
c a l e n d á r i o 
2 0 1 9/ 2 0 2 0, 

para os trabalhadores nascidos 
nos meses de maio e junho. Os 
valores variam de R$ 88 a R$ 
1.045, de acordo com a quanti-
dade de dias trabalhados duran-
te o ano base 2018. A partir des-
ta data, todos os trabalhadores 
com direito ao benefício e que 
ainda não receberam, podem 
efetuar o saque.

Os titulares de conta individu-
al na CAIXA com cadastro atuali-
zado, e movimentação na conta, 
recebem amanhã (17) o crédito 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPIS

A
automático antecipado. Os paga-
mentos são escalonados conforme 
o mês de nascimento do trabalha-
dor e tiveram início em julho de 
2019, com os nascidos naquele 
mês. O prazo final para o saque 
do abono salarial do calendário de 
pagamentos 2019/2020 é 30 de ju-
nho de 2020.

São mais de 3,5 milhões de 
trabalhadores nascidos em maio 
e junho, totalizando R$ 2,6 bi-
lhões em recursos injetados na 
economia. O valor do benefício 
pode ser consultado no Aplicati-
vo CAIXA Trabalhador, no site da 
CAIXA (www.caixa.gov.br/PIS) 
ou pelo Atendimento CAIXA ao 
Cidadão: 0800 726 0207.

A CAIXA disponibiliza, durante 
o calendário, cerca de R$ 17 bilhões 
para mais de 21,8 milhões de bene-
ficiários. Até o momento, cerca de 
16,2 milhões de trabalhadores sa-
caram o benefício, num total de R$ 
12,8 bilhões. Confira o calendário:

Dados Regionais:
No estado do Rio de Janeiro, são 

292.893 trabalhadores nascidos em 
maio e junho, totalizando R$ 227 mi-
lhões em recursos.

 Quem tem direito ao saque
Tem direito ao benefício o 

trabalhador inscrito no PIS há 
pelo menos cinco anos e que 
tenha trabalhado formalmen-
te por pelo menos 30 dias em 
2018, com remuneração mensal 
média de até dois salários míni-
mos. Também é necessário que 
os dados estejam corretamente 
informados pelo empregador na 

Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), ano base 2018.

Quem possui o Cartão do Cida-
dão e senha cadastrada pode se diri-
gir a uma casa lotérica, a um ponto 
de atendimento CAIXA Aqui ou aos 
terminais de autoatendimento da 
CAIXA. Caso não tenha o Cartão do 
Cidadão e não tenha recebido au-
tomaticamente em conta CAIXA, o 
valor pode ser retirado em qualquer 
agência da CAIXA, apresentando o 
documento de identificação oficial 
com foto. O trabalhador com vínculo 
a empresa pública possui inscrição 
PASEP e recebe o pagamento pelo 
Banco do Brasil.

Caixa inicia pagamento do abono 
salarial 2019/2020 para trabalhadores 
nascidos em maio e junho

Foto: Divulgação

 Os valores a serem recebidos variam de R$ 88 a R$ 1.045 de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 

Os servidores municipais 
do Rio de Janeiro ativos, ina-
tivos, pensionistas e seus 
dependentes que pretendem 
ingressar em um curso de ní-
vel superior podem se inscre-
ver até a próxima sexta-feira 
(dia 20) para receber bolsa de 
70% na faculdade Estácio de 
Sá. A instituição realizou con-
vênio com a Prefeitura do Rio 
para oferecer o desconto du-
rante todo o curso escolhido 
das graduações presenciais. A 
exceção são os cursos de Me-

dicina, Medicina Veterinária, 
Gastronomia e Odontologia.

O benefício também será es-
tendido a servidores extraqua-
dros e terceirizados, durante o 
período em que estiverem vin-
culados ao município.

Os campus participantes 
são Alcântara, Angra dos Reis, 
Barra da Tijuca - Tom Jobim, 
Centro IV - Praça Onze, João 
Uchôa, Macaé, Madureira, Ni-
terói, Niterói II, Niterói III, 
Norte Shopping, Nova Amé-
rica, Nova Iguaçu, Petrópolis, 

Queimados, R9 - Taquara, Re-
sende, Santa Cruz, São João 
de Meriti e Via Brasil - Irajá.

As outras unidades do Rio de 
Janeiro fornecerão nos cursos pre-
senciais 60% de desconto no curso 
todo. Já os alunos de Odontologia, 
Medicina Veterinária e Gastrono-
mia terão 50%. Para os cursos Flex 
e EAD, o benefício também será de 
70% em todas as unidades e polos 
do Rio de Janeiro.

A lista completa dos cursos 
pode ser consultada no portal 
da Estácio.

Firjan SENAI SESI e Naturgy 
realizam formatura de curso

Estácio abre inscrições para bolsa de até 70% 
para servidores municipais do Rio

Há dez anos, o angolano Moi-
sés José Neves (32) chegou ao 
Brasil com o objetivo de con-
quistar uma profissão. Foi um 
longo caminho até se tornar en-
genheiro civil pela UFRJ. De lá 
pra cá, buscou cursos e abriu a 
própria empresa na área de vis-
toria predial. Hoje, o rapaz está 
entre os 27 formandos que aca-
bam de conquistar o diploma 
no curso Técnicas para Análise 
de Projetos de Gás Canalizado, 
oferecido pela Firjan SENAI 
SESI, em parceria com a Natur-
gy. Foram duas turmas, inicia-
das no ano passado.

"Antes de fazer esse curso 
eu tinha que chamar outro 
profissional para concluir 
esta etapa do serviço. Agora, 
eu mesmo posso fazer. Quero 
continuar essa especializa-
ção", revela Neves.

O curso, encerrado na última 
semana, é fruto de uma neces-
sidade do setor. Como explica o 
professor das duas turmas, Mau-
rício Gonçalves.

"O processo começou com a 
Naturgy nos procurando para 
atender uma demanda do pró-
prio sindicato. A ideia foi qua-
lificar não apenas os profissio-
nais do setor, mas também de 
outras áreas", explica o docen-
te. Segundo ele, devido à dife-
rença de nível de conhecimen-
to entre os alunos, foi preciso 
um balanceamento antes de 
seguir o plano de aulas.

Foi o caso do técnico em 
mecânica, Rodrigo Cunha, 
de 38 anos, que está desem-
pregado. Casado e pai de um 
menino, ele enxerga a nova 
formação como uma oportu-
nidade para o recomeço.

"Eu não tinha experiência 
nesta área, o que torna meu 
desafio ainda maior. Já estou 
em busca de uma chance para 
por em prática meu aprendiza-
do", afirma.

O professor Gonçalves expli-
ca de que maneira os forman-
dos poderão atuar no mercado. 
"Ele não necessariamente terá 
que estar vinculado a uma em-
presa. É possível ser prestador 
de serviço e abrir a própria em-
presa, até mesmo por meio do 
MEI (Microempreendedor In-
dividual)", conclui.

Um dos exemplos de dedi-
cação entre os alunos é Daniela 
Monteiro, de 35 anos. Técnica 
em mecânica industrial, a moça 
tem um dia cheio e longo. Fi-
lhos, casa, faculdade. Nada disso 
foi uma barreira. Sua inscrição 
foi feita no último dia, após uma 
dica de um amigo. "Foi um dia 
caótico. Choveu. Os documen-
tos molharam. Mas não desisti. 
Agora, minha expectativa é gi-
gante e não vou parar por aqui", 
afirma a oradora da turma.

Para Débora Targino, analis-
ta de Responsabilidade Social 
da Firjan, o curso pode ser re-
conhecido como um programa 
diferenciado. "Por meio dessa 
parceria com a Naturgy, con-
seguimos oferecer a formação 
técnica, de referência, aliada 
ao desenvolvimento de com-
petências socioemocionais. 
Criamos um grupo diversifi-
cado em diversos aspectos. No 
entanto, são pessoas que es-
tão em busca de conhecimen-
to. Elas sonham melhorar de 
vida por meio do aprendizado. 
É muito gratificante", disse a 
analista da Federação.

A Estácio realizou convênio com a Prefeitura do Rio para cursos presenciais e EAD

Foto: Bárbara Lopes / Agência O Globo



 a esteira 
do avanço 
do novo 
coronaví-
rus, após 
a decla-
ração de 
pandemia 
feita pela 
O r g a n i -

zação Mundial de Saúde 
(OMS) nesta quarta-feira 
(11), empresas no Brasil e 
no mundo estão orientan-
do seus funcionários a tra-
balhar de casa — o chama-
do home office.

"É importante enviar 
um comando para o cére-
bro de que não é fim de se-
mana, feriado ou férias. E 
como se faz isso? Acordan-
do cedo e se arrumando 
como se fosse trabalhar, 
principalmente", diz Ta-
thiane Deândhela, espe-
cialista em produtividade 
pela FGV e autora do livro 
"Faça o tempo trabalhar 
para você".

Abaixo, veja dicas para 
manter a disciplina e mi-
nistrar corretamente o 
tempo de trabalho sem 
dispersões.

 
Tempo

Ative despertadores com 
horários de início e térmi-
no da jornada. Também 
conte, no relógio, o tempo 
destinado à refeição. É im-

portante alinhar o tempo 
com chefe e equipe para 
reportes rotineiros e even-
tuais reuniões virtuais.

 Vestuário
Resista à tentação de 

trabalhar de pijama e vis-
ta roupas formais, como 
um dia normal no escritó-
rio — isso ajuda o cérebro 
a "entender" que é hora de 
trabalho e não de relaxa-
mento, além de evitar sur-
presas, caso você precise 
fazer uma chamada de ví-
deo de repente.

Local
Sente-se com postura 

em um ambiente apropria-
do, com mesa e cadeira 
em alturas confortáveis. 
Tente ficar em um cômo-
do propício para isso, com 
uma escrivaninha, e sem 
televisão e "entra e sai" de 
terceiros.

Se não for possível, o jeito 
é usar a mesa de jantar ou da 
cozinha mesmo — mas lem-
bre-se de desligar a televisão 
e tirar de vista objetos que 
possam causar distração, 
como o telefone da casa.

 Computador
Em casa, costumamos 

ter notebooks, que são 
convencionalmente me-
nores e mais baixos que 
desktops, os chamados 
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"computadores de mesa" 
usados em escritórios. 
Para que ele fique na al-
tura do olhos, vale apoiar 
o notebook em livros em-
pilhados ou alguma caixa, 
regulando até que a altura 
fique adequada.

Cheque a qualidade da 
internet com antecedên-
cia e comunique seu chefe, 
imediatamente, se houver 
algum problema de rede.

Trabalho em equipe
Graças à tecnologia, 

também é possível fazer 

reuniões e conferências 
de forma remota, o que 
evita aglomerações e 
contato próximo com 
abraços,  beijos e aper-
tos de mão.

Foco
Como é mais fácil se 

distrair em casa, adote 
truques que ajudam a 
manter a concentração 
como listar tarefas e de-
finir um tempo para cada 
uma delas - e vá riscando 
a medida que elas forem 
sendo cumpridas.

Alimentação
Pare para comer no ho-

rário habitual e não faça re-
feições pesadas e nutritiva-
mente baixas que você não 
faria se estivesse no escritó-
rio. Antes de começar a tra-
balhar, deixe uma garrafa de 
água ao seu alcance e encha 
quando achar necessário.

 Filhos
Se as escolas suspende-

rem as aulas (o que já tem 
começado a acontecer), tam-
bém vai ser uma novidade 
para a criança ficar em casa 

durante a semana. Como a 
medida está sendo tomada 
para evitar a disseminação 
de uma doença contagiosa, a 
criança também precisa pas-
sar pelas recomendações de 
evitar aglomerações e con-
tato próximo com terceiros 
— por isso, nem sempre vai 
ser uma boa ideia deixá-la 
com a turminha do condo-
mínio, por exemplo. Aí vale 
o bom senso: não chame 
amiguinhos para brincar em 
ambientes fechados e deixe 
a criança em repouso se esti-
ver doente.

DIANA PIRES

 Abaixo, veja dicas para manter a disciplina e ministrar corretamente o tempo de trabalho sem dispersões

Com avanço do 
coronavírus, veja dicas 
para fazer home office
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Futebol Foto: Raphael Zarko

or causa da 
pandemia do 
coronavírus, 
a Copa Amé-
rica desse 
ano foi adia-
da para 2021. 
A competi-
ção, que tem 
A r g e n t i n a 
e Colômbia 

como sedes, estava marcada para 
iniciar no dia 12 de junho, mesmo 
data da Eurocopa, que também foi 
adiada para o ano que vem. A deci-
são de postergar o torneio foi feita 
pelo Conselho da Conmebol em 
conjunto com a Uefa.

De acordo com a Conmebol, 
os grupos, sedes e formato da 
competição estão mantidos. As 
datas é que mudam: a Copa Amé-
rica será agora de 11 de junho a 11 
de julho de 2021 (em 2020, o tor-
neio começaria em 12 de junho e 
terminaria no dia 12 de julho).

- Esta é uma medida extraordiná-
ria para uma situação inesperada e 

responde à necessidade fundamen-
tal de evitar a evolução exponencial 
do vírus. Não foi fácil tomar essa 
decisão, mas devemos sempre pro-
teger a saúde de nossos jogadores e 
de todos os que fazem parte da gran-
de família de futebol da América do 
Sul. Não duvide que o torneio inter-
nacional mais antigo do mundo irá 
voltar mais forte do que nunca em 
2021 - disse Alejandro Dominguez, 
presidente da Conmebol.

O Brasil está no grupo B ao lado 
de Colômbia, Equador, Peru, Vene-
zuela e Catar, sede da Copa de 2022 
e um dos convidados para o torneio, 
assim como a Austrália (que está no 
grupo A, com sede na Argentina). A 
ideia da Conmebol é manter ambas 
seleções como convidadas.

Confira abaixo o comunicado na 
íntegra da Conmebol sobre o adia-
mento da Copa América:

"Após uma análise detalhada 
da situação em relação à evolução 
mundial e regional do Coronavírus 
(Covid-19) e das recomendações de 
organizações internacionais da área 
de Saúde Pública para tomar precau-
ções extremas, a Conmebol anuncia 

Oficial: Copa América é 
adiada para 2021 por causa 
da pandemia do coronavírus

P
A Copa América será agora de 11 de junho a 11 de julho de 2021

o adiamento da 47ª edição da Copa 
América para as datas de 11 de junho 
a 11 de julho de 2021.

A Confederação, com seu presi-
dente Alejandro Domínguez, jun-
tamente com os 10 presidentes das 
diferentes Associações Membro, 
considera que um evento dessa mag-
nitude merece que toda a atenção e 
esforço sejam concentrados em sua 
organização; A prioridade de hoje 
está em segundo plano para proteger 
a saúde e a segurança das equipes 
nacionais, torcedores, mídia e cida-
des-sede.

Gostaríamos de agradecer es-
pecialmente aos Presidentes da 
República Argentina, Don Alber-
to Fernández, e da República da 
Colômbia, Don Iván Duque, por 
todos os sinais de cordialidade e 
colaboração permanente, junta-
mente com seus respectivos Mi-
nistros e funcionários do governo, 
pela organização deste grande 
campeonato. Nesse mesmo senti-
do, agradecemos também o cons-
tante acompanhamento e trabalho 
dos presidentes da Associação Ar-
gentina de Futebol, Claudio Tapia 

e da Federação Colombiana de Fu-
tebol, Ramón Jesurún, para con-
cretizar a Copa América 2020 em 
seus respectivos países.

Agradecemos também à Uefa e ao 
seu Presidente, Aleksander Čeferin, 
pelo trabalho conjunto e pela decisão 
coordenada de adiar a Euro 2020 em 
benefício de toda a família do futebol.

Nos próximos meses, a CONME-
BOL informará, por meio de seus 
canais oficiais, sobre as decisões to-
madas com as Associações Membros 
e de acordo com as recomendações 
das organizações de saúde. "

 O Flamengo viverá pelo menos 
mais 24 horas de apreensão para ter 
um diagnóstico definitivo a respeito 
de Jorge Jesus. O treinador coletou 
na manhã desta terça-feira, no Rio 
de Janeiro, amostra para um novo 
exame para o coronavírus, mas o re-
sultado sairá somente entre quarta e 
quinta-feira. Enquanto isso, o Mister 
segue em quarentena no apartamen-
to onde mora, na Barra da Tijuca.

Os médicos foram até o local para 
realizar a coleta, visto que o treinador 
está impossibilitado de sair de casa. 
O prazo padrão para divulgação do 
resultado é de 24 a 48 horas. O de-
partamento médico do Flamengo 
aguarda um diagnóstico definitivo 
para apontar se elenco, comissão téc-
nica e funcionários terão que fazer 
uma nova rodada de exames ou não.

Apesar do resultado positivo 
fraco para o primeiro exame, Jorge 
Jesus sente-se bem e está assinto-

mático, sem sinais sequer de gripe. 
Em vídeo publicado nas redes so-
ciais na noite de segunda-feira, o 
português se disse confiante em 
uma pronta recuperação:

- É verdade que o meu teste deu 
positivo, também é verdade que me 
sinto normal. Hoje me sinto exata-
mente como me sentia há um mês, 
há um ano, há três, quatro anos. Me 
sinto uma pessoa completamente 
normal, não vejo sintomas, mas é 
verdade que tive o teste positivo. Vou 
ficar de quarentena.

- Quero agradecer pelo carinho 
a todos os meus amigos, aos fãs, 
aos meus seguidores e à nação 
flamenguista por terem partilha-
do comigo essa minha situação. 
Penso que mais semana ou me-
nos semana, ela vai acabar. Vai 
voltar a normalidade. Um grande 
beijo a vocês todos, e eu estou 
muito confiante.

 Jorge Jesus faz coleta para novo 
exame de coronavírus

 O treinador coletou na manhã desta terça-feira, no Rio de Janeiro, amostra para um novo exame para o coronavírus

 Foto: Divulgação

Todo departamento de futebol 
do Flamengo realizou exames de 
Covid-19 na última sexta-feira. Foi 
quando Jorge Jesus apontou posi-
tivo fraco para doença e a contra-
prova (realizada em cima do mes-

mo material) indicou inconclusivo. 
Após a coleta, os profissionais do 
clube tiveram contato com o Mis-
ter ainda no treino da própria sexta, 
no treino de sábado pela manhã e 
no jogo com a Portuguesa.

O Flamengo suspendeu as ativi-
dades do futebol profissional e de 
base por uma semana. Já o Campe-
onato Carioca está paralisado por 
15 dias e a Libertadores por tempo 
indeterminado.


