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Divulgação

Novos leitos em 10 dias

Prefeitura recorre de decisão,
mas Justiça mantém liminar
A
Divulgação / Prefeitura

PICADINHO
A Ampeb vai
investir para dobrar de 400, em
2019, para 800
os alunos formados no seu curso
de eletricista
predial residencial, em 2020.
Programa Mutirão Humanitário distribui
12,5 mil cestas básicas a
moradores de
Nilópolis.

Divulgação

coluna antecipou em primeira mão na segunda-feira
a ação pública movida pelo Ministério Público e Defensoria exigindo que a Prefeitura do Rio e o governo
do estado providenciem em, no máximo, dez dias, leitos para
casos emergenciais com vítimas do coronavírus. Alertamos
que os advogados teriam que agir rápido. Pois bem, o Tribunal de Justiça indeferiu recurso da Prefeitura do Rio que pedia
a suspensão desta liminar que enquadra o Município, Estado,
Instituto de Atenção Básica e Avançada (Iabas) e Empresa
Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (Rio Saúde) e obriga
que eles ofertem leitos para tratamento da covid-19.
A decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas foi
justificada assim: “Indefere-se o efeito suspensivo pretendido
no recurso suscitado, uma vez que a decisão recorrida perfila-se como mais do que adequada e pertinente, verdadeiramente irretocável, reiterando-se o seu teor”. A liminar exigindo imediato fornecimento de leitos havia sido concedida no
dia 9 de maio, e o recurso da prefeitura só pôde ser protocolaLiminar da Justiça determina abertura de novos leitos em dez dias
do na segunda-feira.
Segundo a Procuradoria do Município, “a pretensão do
Ministério Público e da Defensoria Pública, deferida liminarAssistência
mente pela decisão judicial, não é razoável, com risco de que
à cultura
sejam gastos recursos públicos desnecessariamente”.
NNO Museu da História
Ainda de acordo com o recurso, “a falta de razoabilidade
e Cultura Afro-Brasida decisão recorrida fica nítida quando a própria decisão
leira, a Ação da Cidadania e várias secretademonstra um desconhecimento da política pública municirias distribuem cestas
pal de combate à pandemia, das limitações circunstanciais
básicas emergenciais
para abertura de novos leitos, da escassez de recursos e dos
a atores negros.
critérios técnicos eleitos pela Administração”.

Prefeitura de
Duque de Caxias
prorroga medidas de combate
à covid-19 até o
dia 31 de maio.

Isabele Benito

NNEm audiência por videoconferência com parlamentares da Alerj, secretário estadual de Saúde e membros
do MP, o deputado Jair Bittencourt (PP) pediu que o governo estadual libere recursos aos hospitais da Região
Noroeste.

A dura vida dos
autônomos
NNDois projetos de lei de autoria do deputado Max Lemos autorizam a AgeRio a
realizar empréstimos para
o financiamento de parcelas
dos veículos de autônomos.

Será liberada
vaquinha política
NNA partir do dia 15, está autorizado aos pré-candidatos
arrecadarem recursos por
meio da “vaquinha” para
campanha eleitoral, alerta
Carlos Frota, do Ibrapej.

LOTERIAS

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Já virou maldade!
Divulgação

M

ais um pedido de socorro... Ao
chegar para trabalhar, vem na
minha direção, com um papel nas
mãos e a máscara no rosto, Valmir Belo de
Souza, 39 anos, morador de Costa Barros.
Desempregado desde 2014, era pedreiro, e
até antes da pandemia chegar, vivia como
camelô em Benfica.
Tudo virou de cabeça pra baixo... “Ufa,
pelo menos vou ter direito ao auxílio emergencial!” Só que não. Pedido negado.
O da esposa foi aceito... Uhul, R$ 600!
Mas quem vive o mês com esse dinheiro?
“Só de aluguel a gente paga 450. O resto
é pra pagar conta. Como a gente come?
São 15 dias comendo ovo, na base da
doação. Tá difícil pra caramba sobreviver”,
conta Valmir.

Recursos
para
hospitais

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Valmir de Souza teve o pedido de auxílio negado

PINGO NO I

TÁ BONITO!

NNÉ muito importante que se combata qualquer tipo
de violência contra a mulher, principalmente neste
momento de quarentena, quando todo mundo está
em casa. Só no Rio, as denúncias de casos de violência doméstica aumentaram em 50%, segundo
a Justiça do estado.
Então, hoje às 19h, à convite da Associação dos
Magistrados Brasileiros, eu converso com a presidente da instituição, Renata Gil, por live no Instagram. (@magistradosbr)
Espero vocês lá! Vai ter muito pingo no I, porque
o assunto é sério!

N NSe

É esculhambação demais pro pobre...
É humilhante demais saber que enquanto o povo tá recebendo o “não” na fuça,
tem gente por aí sendo investigada por
conseguir o auxílio, sem nem precisar...
Canalhice!
Pra piorar, ainda têm aqueles que nem
resposta tiveram. Luciane Bernardo da Silva, manicure, faz parte dos 17 milhões que
acordam sem saber o que vão ter na mesa,
porque o dinheiro da “emergência” nem dá
sinal de vida. “É absurdo viver tudo isso”,
fala Luciane.
Já ultrapassou o limite da burocracia.
Chega a ser deboche, uma afronta o que
esse povo passa dia após dia! Não dá mais
pra engolir tanta maldade.

você frequenta o Samba dos Guimarães,
lá em Santa Teresa, com certeza conhece o
Chacal...
Chacal é um Labrador que virou o mascote do
samba! E agora está precisando de ajuda para
tratar um câncer que afeta as vias respiratórias.
Por causa da pandemia, o dono de Chacal, Luís
Paulo Reis, que é produtor de eventos, está sem
poder fazer o samba de todo sábado e com isso,
sem grana para custear o tratamento.
“Só quem ama um animal sabe o quanto é caro
cuidar nesses casos. A gente fica triste, mas na

esperança de que ele vai ficar bem e sair dessa”,
conta Luís.
A partir desse sábado, ele vai promover a “Feijoada do Chacal”, que vai ter todo o lucro destinado ao amigo de quatro patas. A feijoada será
vendida por R$ 30, e claro, por delivery!
Quem puder colaborar e pedir sua quentinha, o
telefone é: (21) 97973-1144 ou acessar a vaquinha
virtual.
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá
bonito... É hora de retribuir o amor que eles sempre
nos dão, e tenho dito!

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

QUINA 5267
16 - 39 - 40 - 59 - 60
Quina - 1: R$ 2.724.988,96
Quadra - 48: R$ 8.436,04
Terno - 3.297: R$ 184,68
Duque - 85.233: R$ 3,92
DUPLA-SENA 2077
02 - 03 - 10 - 12 - 21 - 40
1º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 7 - R$ 5.963,13
Quadra - 496 - R$ 96,17
Terno - 9.318 - R$ 2,55
03 - 13 - 21 - 24 - 28 - 32
2º SORTEIO
Sena - Não houve acertador
Quina - 8: R$ 4.695,96
Quadra - 469: R$ 101,71
Terno - 9.566: R$ 2,49
TIMEMANIA 1483
02 - 09 - 14 - 28 - 32 - 37 - 53
Time do coração
SERGIPE/SE
7 acertos - 1: R$ 2.840.533,53
6 acertos - 2: R$ 35.800,62
5 acertos - 102: R$ 1.002,81
4 acertos - 1.789: R$ 9,00
3 acertos - 15.980: R$ 3,00
LOTOMANIA 2073
00 - 05 - 08 - 12 - 14
17 - 20 - 24 - 26 - 29
30 - 42 - 51 - 59 - 64
70 - 71 - 76 - 79 - 92
20 acertos - Não houve acertador
19 acertos - 5: R$ 58.390,80
18 acertos - 106: R$ 1.721,43
17 acertos - 1.079: R$ 169,11
16 acertos - 5.581: R$ 32,69
15 acertos - 1: R$ 145.977,02
0 acerto - 23.138: R$ 7,88

Online

As mais lidas
Rio tem quase duas mil
mortes e mais de 18 mil
casos de covid-19.
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