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Prefeitura  do Rio suspende 
atividades em feiras livres

Geral

RioRio tem  tem 
25 mortes 25 mortes 
suspeitas suspeitas 
pelo novo pelo novo 
coronavíruscoronavírus
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O aumento será no salário de O aumento será no salário de 
todos os funcionários efetivos todos os funcionários efetivos 
e comissionados do Legislativo e comissionados do Legislativo 
municipal, incluindo os municipal, incluindo os 
parlamentares.parlamentares.
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PM é baleado 
no pescoço 
durante 
confronto com
traficantes da 
Favela Kelson's
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O sargento Airton da Silva Pandin 
foi atingido no lado direito do pes-
coço, por volta das 7h.Pág 6

Flamengo anuncia 
férias aos jogadores 
até o dia 20 
de abril
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C â m a r a 
de Verea-
dores de 
Japeri, na 
B a i x a d a 
Fluminen-
se, apro-
vou au-
mento de 
25% dos 

salários dos servidores efeti-
vos e comissionados da Casa 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus. A medida entra 
em vigor a partir de abril, após 
publicação no Diário Oficial do 
município na terça-feira (24). 
O salário atual de um vereador 
é de R$ 10,5 mil e, com a mu-
dança, passa para R$ 13,12 mil.

(CORREÇÃO: O G1 errou ao 
informar que o aumento dos sa-
lários tinha sido concedido a ve-
readores e servidores. Na verda-
de, o aumento foi apenas para 
servidores. O erro foi corrigido 
às 11h50 desta sexta-feira, 27).

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Fluminense

A
Devido ao isolamento para 

tentar conter a disseminação 
rápida da doença, a situação 
financeira de municípios, es-
tados e da União tem causado 
preocupação. Nesta quinta (26), 
o governador do Rio chegou a 
pedir ajuda financeira ao gover-
no federal para evitar um colap-
so financeiro do estado.

Em mensagens enviadas 
à TV Globo, servidores da 
Educação de Japeri se in-
dignaram com o aumento já 
que a categoria busca, desde 
2008, pelo plano de cargos e 
salários. Atualmente, o paga-
mento bruto de um professor 
é de R$ 2,4 mil.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Márcio Manequinha, 
alegou que a ação é uma recom-
posição da perda pelos índices da 
inflação acumulados desde 2015, 
ou seja, que desde o ano citado, 
os servidores não receberam re-
ajustes a título de recomposição.

Além disso, o parlamentar 
afirmou que a medida, prevista 
na Lei, foi planejada no início de 
janeiro deste ano, antes da de-
claração de pandemia do novo 
coronavírus.

Japeri possui um dos piores 
Índices de Desenvolvimento 
Humano da Região Metropo-
litana, e um dos maiores em 
casos de homicídios dolosos, 
contabilizando 58 crimes a cada 
100 mil habitantes.

Essa mesma cidade comple-
tou, em junho de 2019, 28 anos 
de emancipação com três dias de 
festa e um cachê de R$ 250 mil 
para show da cantora Ludmilla.

Câmara de Japeri, RJ, aumenta 
salários de servidores em meio 
à pandemia de coronavírus

Foto: Divulgação

Câmara de Japeri aprova aumento de 25% para os servidores

'Caos financeiro'
O governador do RJ, Wil-

son Witzel, afirmou nesta 
quinta-feira (26) que o esta-
do pode entrar em um 'caos 
financeiro' caso o governo 
federal não apresente recur-
sos para a retomada da eco-
nomia no Rio de Janeiro até 
a segunda-feira (30).

Segundo Witzel, as medi-
das protetivas contra o co-
ronavírus no estado do RJ 
podem ser reavaliadas caso a 
ajuda não chegue.

"Não podemos pedir para 
autônomos e pequenos em-
presários ficarem paralisados 

se não houver uma sinaliza-
ção imediata do ministro [da 
Economia] Paulo Guedes que 
ele vai colocar pelo menos 
R$ 500 bilhões na economia 
-- que é a cifra que nós mais 
ou menos imaginamos que 
deve ser colocada na econo-
mia", detalhou.

Segundo Witzel, o esta-
do tem hoje um déficit de 
R$ 10 bilhões que surgiu 
em decorrência não só por 
conta da queda da arreca-
dação para preservar vidas 
no combate ao coronavírus, 
mas também da queda do 
barril do petróleo.

A Câmara aprovou a criação 
do auxílio emergencial de R$ 600 
para trabalhadores sem carteira 
assinada. O valor que seria votado, 
segundo Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
era de R$ 500, mas o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), que 
inicialmente havia proposto R$ 
200, disse durante a sessão que 
aceitava R$ 600.

A votação foi simbólica e 
teve orientação favorável de 
todos os partidos. O texto se-
gue para o Senado.

O líder do PSB, Alessandro 
Molon (RJ), foi um dos que defen-
deram que os R$ 200 propostos 
inicialmente por Bolsonaro eram 
insuficientes. "Quem mudou de 
posição foi o presidente. Nós sem-
pre estivemos no mesmo lugar: na 
defesa dos brasileiros. Agimos rapi-
damente e conquistamos uma vitó-
ria importante para quem mais pre-
cisa. Bolsonaro viu que não tinha 
saída e aderiu ao Congresso", disse.

Antes, Maia reconheceu pu-
blicamente a articulação do líder 

do governo, Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), para a aprovação da 
matéria. Desde o início do gover-
no Bolsonaro, ambos protagoni-
zaram desentendimentos e Maia 
chegou a dizer que tinha rompi-
do com Vitor Hugo.

"Ter o apoio do governo e a 
confirmação de que, além dos 
R$ 500, nós podemos construir 
uma solução de mais de um 
salário mínimo, de mais de R$ 
1,2 mil... É o início histórico de 
um momento difícil e também 

Câmara aprova auxílio de R$ 600 a trabalhadores 
durante crise da covid-19

histórico", disse Maia ao major, 
que foi aplaudido em plenário.

Critérios para o benefício
O projeto estabelece que no 

período de três meses poderá ser 
concedido o auxílio ao trabalhador 
maior de 18 anos, que não tenha 
emprego formal e cuja renda fami-
liar mensal seja de até três salários 
mínimos (R$ 3.135) ou de até R$ 
519,50 por pessoa. Poderão ser pa-
gos até dois benefícios por família.

A renda familiar é soma dos 
rendimentos brutos de todos os 
membros de uma mesma casa.

Se enquadram no perfil as pes-
soas que sejam MEI (microem-

preendedor individual), não rece-
bam benefício previdenciário ou 
assistencial, seguro-desemprego 
ou programas de transferência de 
renda, à exceção do Bolsa Família. 
Se receber o Bolsa Família, o tra-
balhador deverá optar por um dos 
dois benefícios.

Dentro dessas condições, a pro-
posta estabelece que se a mãe de 
família for a única trabalhadora e 
responsável pelo lar terá direito ao 
valor de R$ 1,2 mil mensais.

O projeto também amplia, 
de maneira gradual, a quanti-
dade de pessoas que podem 
requisitar o BPC (benefício 
para idosos carentes).
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s e c r e t á r i o 
estadual de 
Saúde, Ed-
mar Santos, 
revelou, na 
manhã desta 
s e x t a - f e i r a , 
que o Rio 
tem 25 mor-
tes suspei-

tas pelo novo coronavírus 
(covid-19). Até o momento, 
nove pessoas morreram pela 
doença no estado e há mais 
de quatro mil casos suspei-
tos de infecção.

"Todas (as mortes suspei-
tas) têm aquela ligação epide-
miológica mais forte, mas, no 
momento, hoje com o vírus 
circulando, isso não é mais im-
portante", o secretário desta-
cou, em entrevista à TV Globo.

Edmar também disse que 
a partir do dia 17, o estado 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

O
começará a fazer a testagem 
de profissionais de saúde que 
estão trabalhando no comba-
te à epidemia.

"Era um compromisso meu 
com a saúde desses profissio-
nais, que vão para linha de 
frente se expôr para nos sal-
var e para que eles também 
possam voltar a trabalhar o 
mais rápido possível e não 
fiquem muito tempo afasta-
dos", reforçou, acrescentando 
que também quer definir for-
mas mais claras de confirma-
ção das mortes para informar 
às famílias e à população.

MAIS DE MIL LEITOS
EM 30 DIAS

O secretário disse ainda 
que em um mês o estado terá 
cerca de 1.200 leitos para 
atender pacientes com a co-
vid-19. Eles estarão distribuí-

dos em unidades já existentes 
e em hospitais de campanha 
que serão riados.

"A gente escolheu uma 
estratégica no Rio de Janei-
ro de priorizar recuperação 
de leitos estruturados, em 
hospitais que estavam fe-
chados, abertura de novos 

Rio tem 25 mortes suspeitas 
pelo novo coronavírus,
revela secretário

Foto: Maurício Bazílio / Governo do estado

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos

espaços, que são investi-
mentos que serão perenes. 
Eles ficarão para depois da 
crise", destacou.

Edmar disse que as unida-
des vão cobrir diferentes regi-
ões do estado, como Campos 
dos Goytacazes, no Norte Flu-
minense; Baixada Fluminen-

se; São Gonçalo e Itaboraí, na 
Região Metropolitana; Região 
dos Lagos; e capital.

"Vamos fazer um grande 
reforço aqui na capital, que 
está sendo grande o núme-
ro de casos", disse. "Vamos 
fazer uma cobertura em 
todo o estado".

A prefeitura do Rio sus-
pendeu algumas atividades 
em feiras livres e móveis que 
acontecem no município, en-
tre elas o famoso pastel com 
caldo de cana. O objetivo é 
apertar ainda mais o cerco 
contra o novo coronavírus 
na cidade, que tem 368 casos 
confirmados e 4.471 prová-
veis, nova categorização de 
casos suspeitos.

A medida tem validade 
por 10 dias, a partir desta 
sexta-feira, quando foi pu-
blicada no Diário Oficial do 
Município. O prazo pode ser 
prorrogado ou ampliado de-
pendendo de como estiver 
a pandemia do Covid-19 na 
cidade. 

Nas feiras livres em que 
haja menos de quarenta 

barracas ficam suspensas 
apenas as atividades que 
envolvam manipulação de 
alimentos.

CONFIRA O QUE ESTÁ 
SUSPENSO NAS FEIRAS

FEIRAS LIVRES
- Flores naturais, plantas e 

sementes;
- Materiais de limpeza;
- Artigos de armarinho;
- Calçados;
- Ferragens, louças e alu-

mínios;
- Balas e biscoitos, mel e 

melado;
- Laticínios e doces;
- Artefatos de couro e 

plástico;
- Brinquedos e artigos 

plásticos;
- Caldo de cana;
- Café líquido;

Prefeitura suspende 
atividades em feiras 
livres; pastel e caldo 
de cana estão na lista

Prefeitura suspende venda de caldo de cana e pastel em feiras livres 

Foto: Reginaldo Pimenta

- Artigos de artesanato;
- Artigos de couro e plásti-

co;
- Artigos de armarinho e pe-

ças de vestuário;
- Bijuterias;
- Quinquilharia de souve-

nier;
- Brinquedos;

- Artigos de beleza;
- Bebidas;
- Plantas ornamentais e me-

dicinais, ervas e temperos

FEIRAS MÓVEIS
- Flores naturais, plantas e 

sementes;
- Mel, melado, laticínios, 

produtos industrializados/na-
turais;

- Biscoitos, balas e doces;
- Café em pó, chás não pre-

parados e grãos;
- Caldo de cana;
- Plantas ornamentais e me-

dicinais, ervas e temperos;V
- Café líquido.
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om 33 anos 
de estrada, 
sempre com 
novidades e 
inovando no 
mercado mu-
sical, o Grupo 
N e g r i t u d e 
Júnior, após o 
sucesso feito 

com o clipe sambanejo da músi-
ca 'Do Avesso', lançará nesta sex-
ta-feira, 27 de março, às 18 horas, 
o vídeo clipe da mais nova músi-
ca de trabalho 'Te Espero Aqui'. 
Um pagode bem gostoso de ou-
vir, de autoria do compositor Gil 
Paes, e que estará disponível em 
todas as plataformas digitais.

Com direção de Rita Kuhnbach, 
e edição e finalização da Produtora 
Wagner Cardoso Filmes, a grava-
ção do vídeo clipe foi realizado 

Novo diretor se junta a 
Burunga e Mauro Tito na 
Azul e Branco

A Unidos da Ponte contratou 
Wallace Oliveira para  reforçar 
sua direção de Carnaval. O pro-
fissional se junta a Burunga e 
Mauro Tito, para somarem for-
ças aos trabalhos da agremiação. 

Experiente no mundo do car-
naval, Wallace tem passagens 
pelas escolas Em cima da Hora, 
Unidos de Bangu e Sossego. O 
novo diretor já chega com ex-
pectativa de levar a agremiação 
ao Grupo Especial. 

"Minha expectativa é a 
melhor possível. A Unidos da 
Ponte é uma escola mega tra-
dicional e ter a oportunidade 
de contribuir com a história da 
agremiação é algo que me mo-
tiva e traz uma vontade única 
de dedicação extrema ao pavi-
lhão.", revelou Wallace. 

Para 2021, a Ponte já anun-
ciou a renovação do Mestre Vi-
tinho, além da contratação dos 
carnavalescos Guilherme Diniz 
e Rodrigo Marques, e Cátia Cris-
tina e Júlio César Caju na Dire-
ção de Harmonia.

A medida se deve ao respeito e preocupação com a 
saúde dos expositores, participantes, público e funcio-
nários da feira com relação à pandemia do COVID-19

Sob a orientação do Centro de Contingência do 
Coronavírus do Estado de São Paulo e devido ao 
respeito e preocupação com a saúde dos exposi-
tores, participantes, público em geral e funcio-
nários da feira Beleza Pro Business, informamos 
o adiamento do evento que aconteceria no início 

de abril (4, 5 e 06/04), no Pavilhão do Anhembi.
Devido a previsão dos infectologistas de que em 

4 meses a situação relacionada ao COVID-19 estará 
controlada, o evento já tem nova data para aconte-
cer: 25, 26 e 27 de julho.

Agradecemos a compreensão de todos e pedi-
mos desculpas pelo transtorno, pois nesse momen-
to, o posicionamento da Beleza Pro Business é res-
guardar a todos os envolvidos com a feira.

no Espaço Saab Eventos, situado 
em Vinhedo no interior do estado 
de São Paulo, bem antes do surgi-
mento do Coronavírus (COVID-19), 
onde os integrantes Ari, Claudinho, 
Feijão e Nenê, gravaram a beira de 
um bar na piscina, e contou com 
a participação especial da modelo 
Plus Size Joyce Carolina.

Com mais de seis milhões de 
discos vendidos, entre 12 CDs, 2 
DVDs e quatro coletâneas grava-

das, o grupo possui uma historia 
vitoriosa no cenário da Musica 
Popular Brasileira, que inclui 08 
discos de ouro, 07 discos de plati-
na e 04 discos de platina duplos.  

Em breve o Grupo realizará 
o lançamento do novo CD, in-
titulado 'Irmandade', conten-
do apenas músicas inéditas, o 
qual já foi gravado no estúdio 
Gravodisc e produzido por We-
bster e Claudinho Njr.  

Beleza Pro Business adia o evento para julho

Foto: Reginaldo Pimenta

C

Grupo Negritude Júnior lança vídeo clipe
 da nova música de trabalho 'Te Espero Aqui'

Foto: Divulgação/assessoria

Wallace Oliveira reforça Direção 
de Carnaval da Unidos da Ponte 
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m PM foi 
b a l e a d o , 
no início 
da manhã 
desta sex-
t a - f e i r a , 
d u r a n t e 
um con-
f r o n t o 

com traficantes da Favela 
Kelson's, na Penha, na Zona 
Norte do Rio. O sargento Air-
ton da Silva Pandin foi atin-
gido no lado direito do pes-
coço, por volta das 7h.

De acordo com a Polícia 
Militar, o agente, que faz 
parte do Grupamento de 
Ações Táticas (GAT) do 16° 
BPM (Olaria), foi socorrido 
por colegas do batalhão no 
Hospital Getúlio Vargas, ain-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPenha

U
da na Penha. Ele foi levado ao 
centro cirúrgico e, de acordo 
com a Secretaria estadual de 
Saúde, está com o quatro de 
saúde estável.

Os PMs do 16° BPM foram 
até a Kelson's para verifi-
car uma denúncia de carga 
roubada. Ao chegarem lá, 
eles foram recebidos a tiros 
e houve confronto. Além do 
sargento, três criminosos 
também foram baleados. 
Eles também foram levados 
ao Getúlio Vargas.

Ainda segundo a Polícia 
Militar, com o trio, os agentes 
apreenderam um fuzil, uma 
pistola e duas granadas. O 
material foi levado para a 21ª 
DP (Bonsucesso), onde o caso 
foi registrado..

PM é baleado no pescoço 
durante confronto com
traficantes da Favela Kelson's

 Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

PM foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas

PMs do 18º BPM (Jacarepa-
guá) capturaram, no início da 
manhã desta sexta-feira, cinco 
pessoas que furtaram a filial 
das Lojas Americanas que fica 
na Estrada dos Três Rios, 93, 
na Freguesia, na Zona Oeste do 
Rio. Dentre os detidos, quatro 
são menores, dois de 16 e dois 
de 17 anos, e o quinto é um ho-
mem de 18 anos.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, eles usaram um pé de cabra 
para conseguir entrar no estabe-
lecimento durante a madruga-
da. O grupo levou um notebook, 
dois celulares, duas mochilas e 
R$ 574 em moedas.

Os PMs chegaram até eles 
após receberem denúncia de 
que a loja havia sido invadida. 
Depois de irem até o estabele-
cimento, fizeram buscas pela 
região, quando encontraram os 
cinco e o material furtado.

Tudo foi levado para a 32ª DP 
(Taquara), onde o responsável 
pela filial foi chamado.

Homem é preso em flagrante ao 
entregar drogas no Centro

Cinco pessoas são detidas por furtarem 
Lojas Americanas em Jacarepaguá

Um homem foi preso em fla-
grante, na noite desta quinta-feira, 
durante entrega de duas trouxas 
de maconha e um papelote de cra-
ck. Segundo a Polícia Militar, agen-
tes do 5ºBPM estavam em pa-
trulhamento quando viram dois 
homens em atitude suspeita, na 
região da Praça da Cruz Vermelha. 

Ainda de acordo com a PM, o 
suspeito estava em uma moto e 
foi preso em flagrante quando en-
tregava as drogas a outro homem. 

Os policiais confirmaram que 
o homem estava fazendo uma 
entrega de drogas. Os dois foram 
detidos e a ocorrência foi encami-
nhada para a 5ªDP.

Material levado pelo grupo

Foto: Divulgação / Polícia Militar

EntrevistaEntrevista
Linha DiretaLinha Direta

Homem é preso em flagrante ao entregar drogas no Centro do Rio

Foto: Divulgação / Polícia Militar
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Flamengo 
div ulgou 
na tarde 
desta sex-
t a - f e i r a 
que os 
j o g a d o -
res estão 
de férias 
de 1º até 

20 de abril. Na quarta, 
os funcionários com car-
teira assinada já hav iam 
sido comunicados das 
férias  coletivas,  inicia-
das na quinta.  O clube 
tenta contornar os pre-
juízos causos pela pan-
demia do coronav ír us, 
que paralisou o espor-
te mundial .

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
Na última quarta-fei-

ra, a Ferj anunciou que 
a suspensão do Carioca 
está mantida até o dia 30 
de abril.  A CBF ainda não 
oficializou quando as 
competições nacionais 
serão retomadas, assim 
como a Conmebol com a 
Libertadores.

Até agora os jogadores 
foram orientados a fa-
zer atividades físicas em 
suas casas, e receberam 
equipamentos em um 
planejamento de ativida-
des. Muitos foram para 
suas cidades. O técnico 
Jorge Jesus e quase toda 
sua comissão viajaram 
para Portugal.

Flamengo anuncia 
férias aos jogadores 
até o dia 20 de abril

 Foto: Igor Rodrigues

Elenco só tem chance de voltar a treinar no Ninho depois do dia 20 de abril


