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Mulher de Barra Mansa
é o 1º caso confirmado 
do novo coronavírus 
no estado do RJ

Justiça mantém a suspensão 
da posse de cinco deputados 
estaduais do RJ
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Charlinho e seu vice Aberlardinho Charlinho e seu vice Aberlardinho 
foram afastados por empregarem foram afastados por empregarem 
como secretária municipal como secretária municipal 
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C â m a r a 
M u n i c i p a l 
de Itaguaí 
cassou o 
m a n d a t o 
do prefeito 
C h a r l i n h o 
Busatto e do 
vice-prefei-
to Abelardo 

Goulart, o Abelardinho – am-
bos eram acusados de nepo-
tismo. O resultado foi 13 a 4 
a favor do impeachment. O 
presidente da câmara assu-
me ainda nesta sexta-feira.

Charlinho nomeou a es-
posa, Andréia Busatto, como 
secretária de Educação. Já o 
vice-prefeito nomeou a fi-
lha, Érika Goulart, como se-
cretária de Esportes.

A sessão atravessou a 

PARA TODOSPARA TODOSCorrupção

A
madrugada e só terminou 
na manhã desta sexta-feira 
(6). A leitura da denúncia, 
com 1.062 páginas, levou 
nove horas para ser conclu-
ída. A apresentação do rela-
tório final consumiu mais 
uma hora e meia.

Jà às 5h desta sexta, o 
prefeito começou a fazer a 
defesa. Ele acusou os ve-
readores de tentarem um 
golpe e afirmou não ter 
cometido nenhum tipo de 
improbidade. Logo em se-
guida, o procurador-geral 
do município, Alexandre 
Oberg, passou a fazer a de-
fesa de Abelardinho.

Esta foi a quarta sessão de 
impeachment feita pela câ-
mara – nas outras três, o pedi-
do foi negado.

Câmara de Itaguaí aprova
impeachment e afasta prefeito 
Charlinho e vice Abelardo Goulart

Foto: Reprodução/TV Globo

Charlinho teve o mandato cassado pela Câmara Municipal

Já estão no Brasil 27 pe-
dras de diamantes e 4,5 kg 
de ouro adquiridos com di-
nheiro ilegal do esquema de 
corrupção que seria coman-
dado por Sérgio Cabral. O 
material, que segundo peri-
tos consultados, é avaliado 
em mais de R$ 20 milhões, 
estava na Suíça e foi recu-
perado a partir de uma ope-
ração do Ministério Público 
Federal (MPF), por meio da 
Secretária de Cooperação 
Internacional (SCI) e da For-
ça-Tarefa Lava Jato no Rio.

O procedimento contou 
ainda com o apoio da Polícia 

e da Receita Federal brasilei-
ras, além do Ministério Pú-
blico suíço e da embaixada 
italiana. Os objetos ficarão à 
disposição da Justiça.

De acordo com o MPF, a 
existência e a localização 
dos diamantes e do ouro fo-
ram reveladas aos investiga-
dores da Operação Lava Jato 
por colaboradores responsá-
veis pela ocultação de bens 
da organização criminosa, 
que firmaram acordo de co-
laboração premiada com o 
Ministério Público e, como 
consequência, entregaram 
mais de US$ 100 milhões que 

MPF e MP suíço repatriam ouro e 
diamantes adquiridos em esquema 
de corrupção comandado por Cabral

Sérgio Cabral 

pertenciam a Sérgio Cabral, 
mas que estavam em posse 
dos dois para que fossem 
ocultados no exterior.

Em março de 2017, o di-
nheiro devolvido foi uti-
lizado pelo Executivo es-
tadual para pagamento de 
13º salário de aposentados 
e pensionistas.

Logo após a homologação 
do acordo, o MPF iniciou 
um processo de cooperação 
jurídica com as autorida-
des suíças, que mantive-
ram acautelados as pedras 
de diamante e as barras de 
ouro até a finalização dos 
trâmites que viabilizaram o 
transporte do material.

Nesta terça-feira, procura-
dores do MPF embarcaram 
para Genebra onde recebe-

Foto: Fábio Motta/ Estadão Conteúdo

ram o material e retornaram 
ao Brasil. Por uma questão 
de segurança, a operação 
foi mantida em sigilo e con-
tou com escolta policial até 

a entrega do material, que a 
partir desta sexta-feira (6) 
encontra-se custodiado em 
instituição bancária, à dispo-
sição da Justiça Federal.
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Secretaria 
E s t a d u a l 
de Saúde 
informou, 
na tarde 
desta quin-
ta-feira (5), 
que está 
c o n f i r m a-
do o pri-

meiro caso de novo corona-
vírus no estado do Rio.

É o oitavo caso confirma-
do do Brasil – 6 em São Paulo 
e 1 no Espírito Santo, além do 
caso no Rio. As informações 
foram confirmadas pelo Mi-
nistério da Saúde.

A mulher, de 27 anos, es-
teve na Itália entre os dias 9 e 
23 de fevereiro. Lá, ela visitou 
Milão, na Lombardia. Depois, 
ainda seguiu para a Alema-
nha. Ao retornar, a paciente 
– que não teve a identidade 
revelada – procurou uma uni-
dade de saúde na cidade onde 
mora, Barra Mansa, no Sul do 
Rio, em 1º de março. O diag-
nóstico para coronavírus foi 
confirmado pela Fiocruz, que 
valida os casos de todo o país.

Ela foi à Europa acom-
panhada pelo marido, que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEpidemia

A
não apresentou qualquer 
sintoma. Mesmo assim, ele 
permanecerá em isolamento 
junto com a mulher no local 
onde vivem em Barra Man-
sa. Eles serão monitorados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde do município.

Segundo informações da 
pasta, depois de identificada 
a doença, a paciente está em 
isolamento domiciliar, onde 
ficará até o dia 20. As pesso-
as que estavam próximo a ela 
no avião foram identificadas 
e também serão monitoradas.

"É um caso importado. Ela 
segue bem. É uma forma bran-
da", disse o secretário estadu-
al de Saúde, Edmar Santos. 
"Quero ratificar para a popu-
lação que todos podem ficar 
absolutamente tranquilos."

79 casos suspeitos
O número de casos sus-

peitos de coronavírus nesta 
quinta-feira (5) é de 79 no Rio. 
Desde o início da análise até 
quarta, outros 58 casos sus-
peitos foram descartados.

"No Rio de Janeiro não te-
mos nenhuma notificação de 
transmissão no território. Te-

mos o primeiro caso no Rio, 
mas sem transmissão susten-
tada no território. Não há mo-
tivo pra pânico", afirmou San-
tos.

Veja onde reside cada pa-
ciente suspeito no RJ

Duque de Caxias: 2
Itaboraí: 1
Macaé: 2
Maricá: 3
Niterói: 11
Nova Friburgo: 1
Nova Iguaçu: 2
Petrópolis: 3
Resende: 1
Rio das Flores: 1
Rio de Janeiro: 38
São Gonçalo: 3
Teresópolis: 1
Valença: 1

Mulher de Barra Mansa é o 
1º caso confirmado do novo 
coronavírus no estado do RJ

 Foto: Divulgação

Mulher de Barra Mansa é o 1° caso confirmado do novo coronavírus no estado do RJ

Volta Redonda: 1
Outro estado brasileiro: 1
Exterior: 7
Total: 79.
Segundo dados divulgados 

pelo Ministério da Saúde até 
a tarde desta quinta, 636 sus-
peitos são monitorados e ou-
tros 378 casos já foram descar-
tados por exame laboratorial.

Mais cedo, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) disse  
que considera que todos os casos 
assintomáticos de coronavírus 
devem ser classificados como 
confirmados. "Toda pessoa com 
teste positivo para Covid-19 é 
considerado como um caso de 
Covid-19", disse em nota.

Na China, país epicentro da 
doença, casos assintomáticos 
de coronavírus também não 

entram na classificação de ca-
sos confirmados.

Em 20 de fevereiro, a re-
vista Nature publicou um ar-
tigo em que cientistas ques-
tionam a medida chinesa. 
O epidemiologista chefe do 
Centro Chinês de Controle 
e Prevenção de Doenças de 
Pequim, Wu Zunyou, afir-
mou à revista que “sempre 
exigiu que casos positivos 
não fossem contados como 
casos confirmados.”

Segundo ele, “em vez disso, 
aqueles que são positivos são 
isolados por 14 dias e moni-
torados pelas autoridades de 
saúde. Se eles desenvolverem 
sintomas nesse período, serão 
classificados como um caso 
confirmado.”

A Justiça manteve a suspen-
são da posse de cinco deputados 
estaduais presos na Operação 
Furna da Onça, realizada em no-
vembro do 2018.

As investigações apontaram 
que os envolvidos recebiam 
propinas mensais que variavam 
de R$ 20 mil a R$ 100 mil - além 
de cargos - para votar de acordo 
com os interesses do governo. 
O esquema teria movimentado 
pelo menos R$ 54 milhões.

Os parlamentares entraram 
na Justiça pedindo que pudes-
sem assumir seus mandatos. A 
decisão judicial foi favorável.

No entanto, a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) alegou não 

poder cumprir essa deter-
minação, uma vez que uma 
decisão anterior impedia os 
presos de assumir os cargos, 
já que o livro de posse havia 
saído da assembleia.

Diante disso, a Alerj fez essa 
nova consulta ao Tribunal de 
Justiça. A juíza Luciana Lossio 
informou que os deputados 
não podem assumir os cargos.

"Oficie-se a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, informando que a 
medida liminar concedida nos 
autos do processo permanece 
em vigor, encontrando-se o 
feito em fase de sentença".

Com isso, os parlamenta-
res André Corrêa (Democra-

Justiça mantém a suspensão 
da posse de cinco deputados 
estaduais do RJ

Justiça mantém suspensão da posse de deputados presos na Furna da Onça

Foto: Divulgação

tas), Chiquinho da Mangueira 
(PSC), Luiz Martins (PDT), Mar-
cos Abrahão (Avante) e Marcos 
Vinícius Neskau (PTB), presos 
pela Furna da Onça, estão com as 
posses suspensas, uma vez que 
foram feitas fora da Alerj.

O livro de registro de pos-
se deixou a Alerj e foi levado 
ao Complexo Penitenciário de 
Bangu, com exceção de Chiqui-
nho da Mangueira, que estava 
em prisão domiciliar.

Uma vez que a posse des-

ses deputados está suspensa, 
a Alerj não pode cumprir outra 
determinação da Justiça, de 
permitir que os parlamentares 
retomem os cargos.

Enquanto isso, os mandatos 
são exercidos por suplentes.
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este sába-
do, dia 7 
de março, 
acontecerá 
o terceiro 
Dia D Contra 
o Sarampo 
deste ano 
em Mesqui-
ta. Desde ja-
neiro, o mu-

nicípio aderiu à campanha “Rio 
Contra o Sarampo”, promovida 
pelo governo estadual. No Dia D, 
porém, um mutirão é realizado, 
com mais profissionais envolvi-
dos especialmente para vacinar 
quem não tem condição de ir 
aos postos nos dias úteis. Treze 
pontos da cidade estarão parti-
cipando, das 8h às 17h. O públi-
co-alvo é o de bebês a partir de 
seis meses de vida até adultos 
com 59 anos. No entanto, a 
campanha se direciona apenas 
aos pacientes que não foram 
imunizados contra a doença 
anteriormente.

No primeiro Dia D da vaci-
na contra o Sarampo de 2020, 
realizado em 1º de fevereiro, fo-
ram imunizadas 1.142 pessoas. 
O número foi 32% maior que a 
quantidade de doses aplicadas 
no período entre 13 e 31 de janei-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevenção

N
ro, na campanha “Rio Contra o Sa-
rampo”. Na último edição da ação, 
no entanto, em 15 de fevereiro, o 
aumento na procura pela vacina 
surpreendeu a equipe.

“Só naquele sábado, foram 
vacinados 2.419 indivíduos na ci-
dade. Dois dias antes, tinha sido 
confirmada a primeira morte em 
decorrência do sarampo depois 
de 20 anos sem registro de óbito 
pela doença no estado do Rio. Isso 
assustou bastante gente. Já espe-
rávamos que os pontos de vacina-
ção fossem ter uma grande pro-
cura, mas não imaginávamos que 
seria tanta gente”, lembra Sabrina 
Louroza, coordenadora de Imuni-
zação do município de Mesquita.

“Tradicionalmente, o Dia D de 
qualquer campanha costuma ter 
uma divulgação mais ampla. As-
sim, a informação chega a um nú-
mero maior de pessoas e a nossa 
expectativa é sempre de imunizar 
um grande número de mesqui-
tenses”, avisa Sabrina.

Campanha nacional foi 
realizada ano passado, 

com duas etapas
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra o Sarampo foi 
realizada pelo Ministério da Saú-
de em 2019, dividida em duas 

etapas. Na primeira fase, que co-
meçou em 7 de outubro e se en-
cerrou no dia 25 do mesmo mês, 
o público-alvo foi o de crianças 
ainda não vacinadas com idades 
entre seis meses e menos de 5 
anos. A segunda etapa se iniciou 
em novembro, no dia 18, e termi-
nou no mesmo mês, no dia 30. 
Nesse período, a vacinação foi 
direcionada aos jovens na faixa 
etária de 20 a 29 anos de idade.

Confira onde se vacinar no 
Dia D contra o Sarampo em 
Mesquita:

Dia D Contra o Sarampo em 
Mesquita neste sábado

 Foto: Divulgação

Campanha “Rio Contra o Sarampo” começou em janeiro e está prevista para acabar no próximo dia 13

CMS Paraná – Rua Paraná 557, 
Centro.

Clínica da Família Dr. Jorge 
Campos – Avenida Brasil s/nº, Co-
reia.

UBS BNH – Avenida das Olivei-
ras 355, BNH.

UBS Vila Emil I (Parque Ludolf) 
– Rua Hipólito 845/847, Vila Emil.

Clínica da Família Jacutinga 
– Rua Barão do Rio Branco s/nº, 
Jacutinga.

UBS Edson Passos – Avenida 
Presidente Costa e Silva 357, Ed-
son Passos.

ESF Edson Passos – Rua Mag-
no de Carvalho 317, Edson Passos.

Clínica da Família Walter Bor-
ges – Rua Inácio Serra s/nº, Cha-
tuba.

UBS Vila Norma / EACS – Rua 
Célio de Azevedo 219, Vila Norma.

São José – Avenida União 676, 
Santa Terezinha.

 UBS Santa Terezinha – Rua 
Mário de Abreu 170, Vila Emil.

ESF Maria Cristina – Rua Her-
melinda 190, Rocha Sobrinho.

UBS Banco de Areia / ESF – Rua 
Bicuiba 418, Banco de Areia.

São João de Meriti recebeu 
nesta quinta-feira (5/3) a sexta 
base da operação Segurança 
Presente na Baixada Flumi-
nense. O evento contou com 
a presença do governador do 
estado, Wilson Witzel, e do 
prefeito da cidade, Dr. João 
Ferreira Neto.

O município é o quinto da 
região a receber o programa, 
que já chegou a Nova Igua-
çu (duas bases), Duque de 
Caxias, Queimados e Belford 
Roxo. Ao todo serão 46 agen-
tes em patrulhamento diário, 
nos bairros do Centro de Vi-
lar dos Teles. Os policiais vão 
percorrer a região a pé, de mo-
tocicletas e com viaturas, das 
6h às 22h.

Durante a solenidade o 
governador lembrou que re-
forçou o efetivo do 21º BPM, 

responsável pela segurança 
no município, com 40 viaturas 
e 70 policiais, e que em maio 
deste ano outros 25 agentes 
vão ser incorporados à unida-
de, além dos 46 agentes do Se-
gurança Presente que passam 
a atuar no município.

O prefeito da cidade, Dr. 
João, agradeceu o apoio de 
todos que se empenharam 
para que o programa saísse do 
papel. O chefe do executivo 
municipal ressaltou que o pro-
grama é do Estado e está acima 
de qualquer vaidade política, e 
que a única pessoa a quem se 
deve agradecer é ao governa-
dor Witzel. “O programa não 
tem pai e nem mãe, é um pro-
jeto do Governo do Estado, é 
um ganho para a segurança da 
população meritiense.

Witzel lembrou também 

que já foi professor na Baixada 
e juiz no município, conhece 
a necessidade da população 
e que o governo está selecio-
nando terrenos para ajudar a 
quem precisa, “Vamos cons-
truir 50 mil moradias para as 
pessoas mais carentes e em 
São João de Meriti não será di-
ferente”.

Para a saúde, o governador 
se comprometeu a destinar R$ 
20 milhões. Segundo ele, seu 
secretário ficou encarregado 
de preparar a licitação para co-
meçar a construção do Hospi-
tal Geral de São João de Meriti.

Em entrevista após o even-
to, Dr. João pediu à população 
para que confie no governador 
e na gestão municipal, “Con-
fiem no seu prefeito e no seu 
governador, sintam-se mais 
seguros com o programa”, dis-

Programa Segurança Presente é 
inaugurado em Meriti

O município é o quinto da região a receber o programa

Foto: Divulgação

se. Dr. João reforçou que já 
estuda junto ao governo esta-
dual, a ampliação do programa 
para outros bairros do municí-
pio, como Coelho da Rocha, 
Éden e Parque Araruama.

“Não quero ser o pai do pro-
grama, mas vale lembrar que 
foram anos de lutas até con-
seguirmos trazer o Segurança 
Presente para São João de Me-
riti, esse é o pontapé inicial. 

Agora o comerciante e a popu-
lação vão perceber a diferen-
ça, é uma grande vitória”.

O meritiense Airton Oli-
veira, que mora na região há 
32 anos, contou que ficou 
feliz. “Nossa cidade estava 
precisando de um reforço 
na segurança, os policiais 
são muito bem-vindos aqui, 
parabéns para o prefeito e 
para o governador."
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v i c e - p r e -
sidente da 
União da Ilha 
do Governa-
dor, Marcelo 
Vinhaes, foi 
morto a tiros 
na madru-
gada desta 
s e x t a - f e i r a 

quando saía de um bar no 
mesmo bairro, na Zona Nor-
te do Rio. De acordo com 
relatos de testemunhas, a ví-
tima foi atacada na esquina 
da Avenida Paranapuã com 
a Rua Pio Dutra, por dois ho-
mens encapuzados que esta-
vam em uma moto preta.

Além de vice-presiden-
te da escola de samba, Vi-
nhaes era advogado crimi-
nalista. Segundo o jornal 
"Hora Um", da TV Globo, 
uma mulher, ainda não 
identificada, que estava 
com ele também foi bale-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
ada, mas sobreviveu e foi 
levada para o Hospital Mu-
nicipal Evandro Freire.

O caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC). 
De acordo com a especia-
lizada, foi instaurado um 
inquérito para apurar as 
circunstâncias em que Vi-
nhaes morreu e uma pessoa 
foi ferida. Foi realizada pe-
rícia no local e os agentes 
buscam imagens de câme-
ras de segurança para que 
possam ser analisadas.

A DHC já ouviu também a 
vítima sobrevivente. Outras 
diligências estão em anda-
mento para esclarecer o cri-
me, segundo a Polícia Civil.

Em nota, a agremiação, 
que foi rebaixada no Car-
naval deste ano, lamentou 
o morte do vice-presidente. 

"Infelizmente a União 
da Ilha vem informar que o 

nosso vice-presidente Mar-
celo Vinhaes foi assassinado 
no início da madrugada des-
ta sexta-feira, na esquina da 

Vice-presidente da União 
da Ilha é morto a tiros

Foto: Divulgação 

Vice-presidente da Ilha é assassinado na madrugada desta sexta-feira 

Avenida Paranapuã, com a 
rua Pio Dutra, na Freguesia. 
Estamos perplexos com o 
episódio que chocou todos 

os segmentos da escola. Ao 
longo do dia voltaremos a nos 
manifestar. A União da Ilha do 
Governador está de luto."

A Delegacia de Defesa 
dos Serviços Delegados 
(DDSD) prendeu um ho-
mem suspeito de chefiar 
uma quadrilha especializa-
da em furtos em dutos de 
petróleo da Petrobras e pro-
dutos derivados, nesta sex-
ta-feira. Um comparsa dele 
também foi capturado. 

Segundo as investigações, 
Wallace dos Santos Luiz, 
também conhecido como 
Padim, seria o chefe da or-
ganização criminosa e con-
tava com a ajuda de Carlos 
Alberto de Barros Martins, o 
Carlete, para distribuição do 
produto furtado.

Wallace foi preso em 
Vila Velha, no Espírito San-
to,  em uma ação da DDSD 
com apoio de unidades do 
Departamento G eral de Po-
lícia Especializada (DGPE) 
do Rio com agentes do es-
tado vizinho.

"Só quem atua no seg-
mento de petróleo e de-
rivados ou investiga esse 
tipo de crime tem noção da 
importância dessa opera-
ção e das prisões. O risco a 
que fica exposta a popula-
ção onde passam os dutos é 
elevadíssimo, sem falar nos 
prejuízos financeiros e am-

bientais", destacou o diretor 
do DGPE, Delmir Gouvea.

Os mandados de prisão 
contra os dois foram expe-
didos pela Comarca de Bar-
ra Mansa, no Sul Fluminen-
se. Ainda de acordo com a 
polícia, a dupla praticava os 
crimes desde 2016 no Esta-
do do Rio.

Agente penitenciário é assassinado 
em bar, na Baixada Fluminense

Homem apontado como chefe de quadrilha 
de roubo em dutos de petróleo é preso O agente penitenciário Jor-

ge Luís Torres, de 50 anos, foi 
assassinado em um bar, em 
Gramacho, Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense do Rio, 
na tarde desta quinta-feira. O 
homem morava na região e fre-
quentava o bar, na rua Araguaia. 

De acordo com a polícia, o 
agente foi morto no momen-
to em que chegou no bar, 
por volta de 15h30. Segundo 
relato de testemunhas, três 

homens armados desceram 
de um carro e atiraram con-
tra Jorge Luís, que morreu na 
hora. Ninguém mais se feriu. 

Os homens fugiram sem le-
var nenhum pertence. A área 
foi isolada e agentes da Delega-
cia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) fizeram 
uma perícia no local. 

Testemunhas ainda serão 
ouvidas e a investigação está 
em andamento.

Wallace dos Santos Luiz

Agente penitenciário é morto em Duque de Caxias

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução / Internet
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inda não foi 
dessa vez: a 
votação do 
relatório do 
d e p u t a d o 
C h r i s t i n o 
Áureo (PP-
-RJ) sobre 
a Medida 
Provisória 

(MP) 905, que cria o programa 
Verde Amarelo, foi adiada para 
terça-feira da semana que vem. 
Na nova 'roupagem' da MP, o 
relator do texto incluiu pes-
soas com mais de 55 anos que 
estejam fora do mercado de 
trabalho formal por 12 meses. 
Áureo também aumentou de 
20% para 25% o percentual do 
quadro de funcionários que 
poderá ser contratado pela 
nova modalidade; acaba com 
a taxação do seguro-desem-
prego obrigatória; e, embora 
tenha mantido o trabalho aos 
domingos, retirou os bancá-
rios dessa possibilidade.

Conforme o relatório, o be-
neficiário de seguro-desem-
prego que recolher poderá 
contar o tempo de recebimen-
to do auxílio para aposenta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMedida Provisória

A
doria. "Caso queira exercer o 
direito de ser contribuinte da 
Previdência (recebendo segu-
ro-desemprego) a pessoa deve-
rá manifestar essa opção. Deixa 
de ser obrigatório, como previa 
a MP", diz o deputado.

Cobertura previdenciária
Um ponto do programa Verde 

Amarelo que gerou muitas críti-
cas de especialistas em Direito 
Previdenciário, a retirada do tra-
jeto de trabalhadores da cober-
tura previdenciária. O deputado 
preserva o atual texto da CLT na 
parte em que considera acidente 
de trajeto (da casa para o traba-
lho e vice-versa) como acidente 
de trabalho. O texto assegura 
ao empregado cobertura inte-
gral do valor do benefício (auxí-
lio-doença, aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte), 
sem ônus para o empregador.

E como seria? Em caso de aci-
dente que necessitasse de afas-
tamento, a empresa continuaria 
cobrindo os primeiros 15 dias. 
Depois disso, o pagamento ca-
beria ao INSS. Além disso, com 
a mudança na interpretação, as 
aposentadorias por invalidez 

decorrentes desses acidentes 
cairiam até 40%. Isso porque a 
Reforma da Previdência só ga-
rantiu a aposentadoria integral 
para o caso de invalidez provo-
cada por acidente de trabalho.

O texto precisa passar pelos 
plenários da Câmara e do Sena-
do até o dia 20 de abril, quando 
perde a validade.

Relembre alguns pontos 
do programa

O programa Verde Amarelo 
foi lançado em novembro do 
ano passado para estimular a 

Maiores de 55 anos vão 
entrar no programa 
Verde Amarelo

 Foto: Agência Brasil

Deputado federal Christino Áureo, relator da MP 905, que cria o programa Verde Amarelo 

criação de postos de trabalho 
com carteira assinada, mas es-
tava limitado a jovens entre 18 e 
29 anos, sem emprego anterior. 
Os contratos poderão ter dura-
ção de até dois anos e remunera-
ção máxima de 1,5 salário míni-
mo (R$ 1.567,50).

O modelo de contratação con-
cede ao empregador redução na 
alíquota de contribuição para o 
FGTS (de 8% para 2%), diminui-
ção de 40% para 20% da multa 
em caso de demissão, isenção 
da contribuição previdenciária 
patronal e do salário-educação.

Além de criar o Contrato 
Verde e Amarelo, a medida 
modifica diversos artigos da 
CLT que são aplicados a todos 
os trabalhadores. A polêmi-
ca em torno de alguns temas 
motivou a apresentação do 
número recorde de emendas. 
Das 1.930, pelo menos 476 fo-
ram acolhidas integralmente e 
outras parcialmente.

Mesmo as emendas não aco-
lhidas poderão reaparecer na 
forma de destaques durante a 
discussão da proposta nos ple-
nários da Câmara e do Senado.

Uma nova lista de classi-
ficados no concurso público 
para professor de ensino fun-
damental foi anunciada. A 
publicação foi feita no Diário 
Oficial do Município do dia 28 
de fevereiro. São 210 vagas, 
divididas entre as 1ª, 2ª, 8ª, 9ª 
e 10ª Coordenadorias Regio-
nais de Educação (CREs), para 
escolas das regiões do Centro, 
da Zona Sul, da Zona Norte e 
da Zona Oeste da cidade.

Os professores vão atuar em 
sala de aula com os alunos e 
também participarão do plane-
jamento curricular e pedagógi-
co da unidade de ensino.

Segundo uma nota da Se-
cretaria municipal de Educa-
ção, "o prefeito Marcelo Cri-

vella vem investindo na área 
para reforçar o trabalho no se-
tor e oferecer melhores condi-
ções para os profissionais da 
área atuarem e também para 
os alunos aprenderem".

Desde o início da atual ges-

tão, já foram nomeados 6.081 
professores, 2.275 agentes de 
apoio à educação especial e 
400 agentes educadores, tota-
lizando mais 8.756 profissio-
nais no quadro de funcionários 
da secretaria.

Caixa prorroga inscrições para licitação de lotéricas 
em Itaboraí, Maricá, Petrópolis e São Gonçalo

Prefeitura do Rio terá mais 210 novos 
professores de ensino fundamental

A s  i n s c r i ç õ e s  p a ra  o  e d i -
t a l  d a  C A I X A  d e  l i c it a ç ã o 
p a ra  i n s t a l a ç ã o  d e  n ov a s 
u n i d a d e s  l o té r i c a s  n o s 
m u n i c í p i o s  f l u m i n e n s e s 
d e  It a b o ra í ,  M a r i c á ,  Pe t ró -
p o l i s  e  S ã o  G o n ç a l o  f o ra m 
p ro r ro g a d a s .  Ago ra ,  o s  i n -
te re s s a d o s  tê m  até  1 8  d e 
m a rç o  p a ra  re a l i z a r  o  c re -
d e n c i a m e nto  n o  s ite  L i c i -
t a ç õ e s  C A I X A  ( htt p : / /w w w.
l i c it a c o e s .c a i x a .gov. b r ) ,  n a 
“Á re a  d o  L i c it a nte” ,  e  v a l i -
d a r  o  p ré - c a d a s t ro  e m  u m a 
a gê n c i a  d o  b a n c o.

Ainda de acordo com o 
novo cronograma do pregão 
eletrônico nº 13/2020, as 
propostas serão recebidas 
até as 11h (horário de Brasí-
lia) do dia 19 de março. Po-

dem participar pessoas físi-
cas e jurídicas. O pregão leva 
em consideração a maior 
oferta proposta pelos partici-
pantes. Outras orientações e 
esclarecimentos de dúvidas 
quanto ao credenciamento e 
demais funcionalidades do 
sistema constam da aba “O 
que é” do site.

Os estudos que nortea-
ram a licitação foram base-
ados em critérios técnicos, 
dentre os quais se destacam 
a pesquisa de existência de 
demanda para os produtos 
lotéricos e necessidades de 
atendimento e de distribui-
ção de produtos e serviços 
financeiros, além de conve-
niência e oportunidade de 
negócios.

A secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane, recebendo uma turma de novos professores em 2019

Foto: Divulgação



Premiação

ara fechar o 
Carnaval 2020 
com chave de 
ouro, a festa 
do Estandarte 
de Ouro chega 
à 49ª edição 
p r e m i a n d o 
os destaques 
das escolas de 

samba em uma grande confra-
ternização. A cerimônia de pre-
miação será realizada no dia 13 
de março, às 19h, no Armazém 
1 do Pier Mauá, com shows de 
Diogo Nogueira e Samba Inde-
pendente dos Bons Costumes. 
Os ingressos estão à venda pelo 

site ingressocerto.com/estan-
dartedeouro2020.

Criado em 1972 pelo jornal O 
Globo e atualmente com parti-
cipação do Extra, a premiação 
homenageia os sambistas e as 
agremiações que se destacaram 
durante o Carnaval na Sapucaí. 
Neste ano, oito escolas do Gru-
po Especial e duas da Série A 
foram contempladas nas cate-
gorias Escola, Samba-enredo, 
Enredo, Bateria, Puxador, Fer-
nando Pamplona, Inovação, Ala 
de passistas, Ala, Personalida-
de, Baianas, Mestre-sala, Porta-
-bandeira, Comissão de frente e 
Destaque do público.

Festa de entrega do 
Estandarte de Ouro 
acontece no Pier Mauá

P
CCulturando ulturando 

dianapiresassessoria@gmail.com
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DIANA PIRES

As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

 Cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de março

Apresentado pela Refi-
naria Refit,  patrocinadora 
oficial  do Carnaval da Sa-
pucaí,  o prêmio mais tra-
dicional da folia carnaval 
carioca reúne a nata do 
samba com participação do 
público. Para assistir  à ho-
menagem e aos shows, os 

interessados podem adqui-
rir  as entradas por R$ 70. 
Já estudantes e idosos têm 
direito à meia-entrada no 
valor de R$ 35.

SERVIÇO
49ª Cerimônia do Estandarte 

de Ouro

Data: 13 de março (sexta-fei-
ra) - 19h

Local: Pier Mauá - Armazém 
1 - Praça Mauá 

Ingressos: ingressocer-
t o . c o m /e s t a n d a r t e d e o u r o 
- R$70,00 (pista inteira), R$ 
35,00 (pista meia).

QUARTA-FEIRA 19 
DE FEVEREIRO DE  
2020
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Foto: Wellington Campos/Tupi.fm)

O treinador surpreendeu ao chamar o trio do Flamengo: Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol

técnico Tite 
divulgou, nes-
ta sexta-feira 
(06/03), na 
sede da CBF, a 
lista dos con-
vocados para 
a disputa dos 
dois primeiros 

jogos das eliminatórias para a 
Copa do Mundo. O Brasil en-
frenta a Bolívia e o Peru, nos 
dias 27 e 31 deste mês. O trei-
nador surpreendeu ao chamar 
o trio do Flamengo: Éverton 
Ribeiro, Bruno Henrique e Ga-
bigol. Outra novidade foi Bru-
no Guimarães, convocado pela 
primeira vez para a seleção 
principal. Lesionado, Alisson 
ficou de fora.

A seleção não vive grande 
momento. Após a conquista 
da Copa América, o Brasil dis-
putou 6 amistosos e venceu 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSeleção
Com trio do Flamengo, Tite 
divulga lista dos convocados 
para as eliminatórias

O
apenas 1, justamente o último, 
contra a Coréia do Sul, por 3 a 
0, com gols de Danilo, Couti-
nho e Paquetá. As outras cinco 
partidas foram três empates 
– Colômbia, Senegal e Nigéria 
– e duas derrotas, para Argen-
tina e Peru.

Confira a lista completa
Goleiros
– Ederson (Manchester City)
– Ivan (Ponte Preta)
– Weverton (Palmeiras)
Laterais
– Daniel Alves (São Paulo)
– Danilo (Juventus)
– Renan Lodi (Atlético de Ma-
dri)
– Alex Sandro (Juventus)
Zagueiros
– Thiago Silva (PSG)
– Marquinhos (PSG)
– Éder Militão (Real Madrid)
– Felipe (Atlético Madrid)

Meio-campistas
– Fabinho (Liverpool)
– Casemiro (Real Madrid)
– Arthur (Barcelona)
– Bruno Guimarães (Lyon)

– Philippe Coutinho (Barcelona)
– Éverton Ribeiro (Flamengo)
Atacantes
– Neymar (PSG)
– Roberto Firmino (Liverpool)

– Gabriel Jesus (Manchester City)
– Richarlison (Everton)
– Everton Cebolinha (Grêmio)
– Gabriel Barbosa (Flamengo)
– Bruno Henrique (Flamengo).


