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EM PAUTA
Profissionais da saúde infectados com 

Covid-19 receberão indenização
O vereador Dr. Jorge Manaia (PP) quer indenizar os servidores da área de 

saúde que sofreram contaminação por atuarem diretamente no comba-
te ao coronavírus. A verba está prevista no Projeto de Lei nº 1.763/2020 e be-
neficiará todos os servidores infectados de forma grave ou, em caso de óbito, 
seus familiares. Caso aprovada, a medida terá validade enquanto perdurar a 
emergência internacional para combater a Covid-19.

A indenização terá o valor de, ao menos, um salário mínimo, e será paga aos 
servidores públicos da saúde, assim como os cedidos de outros órgãos para 
trabalhar em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Assistência Médica Am-
bulatorial (AMA), Unidade Básica de Saúde (UBS) e Hospitais Municipais da ad-
ministração direta e indireta. Terão direito à indenização aqueles profissionais 
contaminados de forma grave, com risco de morte e internação ou sequela. Em 
caso de óbito, será pago um auxílio pecuniário aos dependentes.

O parlamentar argumenta que o município tem o dever de compensar os pro-
fissionais da saúde infectados no combate à pandemia. “São profissionais que 
vêm trabalhando de forma heroica, com carga de trabalho extenuante, a fim 
de manter o sistema em pleno funcionamento, mesmo com o grau de dificul-
dade que uma pandemia demanda. Nesse sentido, nada mais justo de que o 
município melhorar a condição material desses profissionais que foram conta-
minados, por estarem na linha de frente, nessa luta desigual que vem ceifando 
inúmeras vidas em todo o mundo”, afirmou.

“Nada mais justo que o município melhorar a condição material dos profissionais 
contaminados por estarem na linha de frente” - Vereador Dr. Jorge Manaia

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=259&np=DrJorgeManaia&nome_politico=Dr.%20Jorge%20Manaia
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/a28c3c18013ae5a6032585420083129c?OpenDocument
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EM PAUTA
Vereadores querem pedágio  
liberado durante pandemia

O distanciamento social é 
apontado por médicos como 

a forma mais eficaz de reduzir a ve-
locidade do contágio de Covid-19. 
Outra medida recomendada é evi-
tar a manipulação de dinheiro vivo, 
uma vez que as cédulas podem 
abrigar e transportar o vírus. Para 
evitar o contágio entre motoristas 
e funcionários das concessionárias, 
os vereadores Fernando William 
(PDT), Marcelo Arar (PTB), Luciana 
Novaes (PT) e Junior da Lucinha (PL) apresentaram o Projeto de Lei nº 
1.726/2020, já incluído na Ordem do Dia para votação, que proíbe a co-
brança de pedágio durante o período da pandemia de coronavírus.

A medida suspenderá todos os pedágios pagos em dinheiro vivo na cida-
de do Rio de Janeiro enquanto perdurar o decreto que reconheceu o esta-
do de calamidade pública. As concessionárias das vias serão compensadas 
financeiramente pela Prefeitura pela suspensão do pagamento, de acordo 
com os cálculos apresentados pelos técnicos e previstos em contrato.

Para os autores da medida, a suspensão do pedágio atende, ao mes-
mo tempo, às necessidades de frear a velocidade do contágio e de 
aumentar a renda da população durante o período da pandemia. “Se 
estamos propondo suspender todas as atividades não essenciais que 
evitem circulação de pessoas; se o número de pessoas que depen-
derá de transportes para trabalhar nestes pedágios é de centenas, e 
muitos nem poderiam chegar ao local de trabalho; se a manipulação 
de dinheiro vivo é um dos meios de maior contágio do vírus que es-
tamos enfrentando, devemos facilitar o custo de quem paga estes 
pedágios, torna-se mais que necessário, e justo, a aprovação desta 
medida”, afirmam os autores.

“A manipulação de dinheiro vivo é um dos meios de maior contágio do vírus que 
estamos enfrentando” - Os autores

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=87&np=FernandoWilliam&nome_politico=Fernando%20William
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=278&np=MarceloArar&nome_politico=Marcelo%20Arar
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=288&np=JuniordaLucinha&nome_politico=Junior%20da%20Lucinha
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e447818e47aba0530325853300738304?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/e447818e47aba0530325853300738304?OpenDocument
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EM PAUTA
Rede pública de ensino poderá transmitir 

conteúdo educativo em TV aberta

As escolas da cidade estão fechadas de-
vido à pandemia e nem todos os estu-

dantes possuem acesso à internet para acom-
panharem o conteúdo on-line. Considerando 
que nos lares dos estudantes da rede pública 
o aparelho de TV é mais acessível, o vereador 
Cesar Maia (DEM) apresentou o Projeto de 
Lei nº 1.758/2020, que propõe a transmissão 
de programação educativa em TV aberta du-
rante o período da pandemia.

A Prefeitura deverá definir a emissora e es-
tabelecer contrato ou convênio para, em dia e horário predeterminados, trans-
mitir uma programação educacional que suplante a falta de aulas presenciais. 
A Empresa Municipal de MultiMeios da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
(MultiRio) ficará responsável por toda produção, edição e formatação dos víde-
os a serem criados pelos professores.

A MultiRio também definirá, em conjunto com a Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), os dias e horários de cada segmento a serem transmitidos.

O vereador destaca que as escolas 
particulares já estão providencian-
do aulas virtuais para os estudantes, 
mas a realidade dos alunos das esco-
las públicas é bastante diversa. “Para 
a maioria dos alunos que frequentam 
as escolas públicas pode ser inaces-
sível a conexão para uso de internet, 
assim como um aparelho para usar. A 
proposta busca garantir que o conte-
údo educacional chegue a um maior 
número de casas por meio de canal 
aberto de televisão, visto que há mais 
aparelhos de TV nos lares”, destacou.

“A proposta busca garantir que o conteúdo educacional chegue a um maior 
número de casas por meio de canal aberto de televisão” - Vereador Cesar Maia

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/3805ddc4dddcd4ec03258541005294e3?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/3805ddc4dddcd4ec03258541005294e3?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“O Cartão Família Carioca é um 
grande passo para amenizar os 
impactos da pandemia e favorecer 
o isolamento social” 
Leonel Brizola (PSOL)

“Cerca de 130 guardas municipais já 
foram afastados por causa do coro-
navírus. Precisamos garantir os EPIs 
para esses servidores” 
Jones Moura (PSD)

“Só vamos superar esta crise gravís-
sima com investimentos pesados em 

assistência social e saúde” 
Paulo Messina (MDB)

“Estamos vivendo um momento muito 
grave e não podemos gastar dinheiro 

com obras em pracinhas e asfaltamento 
de ruas” 

Teresa Bergher (CIDADANIA)
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