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BRASIL

Rio patina em segurança para o Carnaval
Os blocos de pré-Carnaval já estão nas ruas, mas oficialmente município não definiu prevenção à violência para o maior evento da cidade

S

alvador - Febre do
momento em todo o
Brasil, o hit “Que tiro
foi esse?”, da cantora Jojo
Todynho, foi o pivô da demissão de quatro funcionários do Hospital Santa
Izabel, em Salvador. Eles
foram desligados da instituição após um vídeo protagonizado por eles, dentro da
unidade saúde, viralizar por
meio de um aplicativo de
mensagens via internet.
As demissões dos quatro maqueiros ocorreram na
semana passada, quando o
vídeo se espalhou, primei-

imagem cai após o segundo ‘disparo’ da música.
Por fim, vestidos de calça branca e camisa azul, um
deles com toca, os dois se
levantam para continuar a
brincadeira ao som do funk
carioca.
ATENDIMENTO
DE EXCELÊNCIA
A exposição não foi
vista com bons olhos pela
administração do hospital,
que, por meio de nota enviada pela assessoria de comunicação, informou que
“a gravação vai de encontro
a um dos pilares de existência da Santa Casa, que é o
atendimento de excelência
ao paciente”. Os nomes dos
quatro envolvidos no episódio não foram divulgados
pela instituição

(Unidades de Polícia Pacificadora), que estão passando
por modificações, abrindo

espaço para novas guerras
entre facções de bandidos.
Ao longo de 2017, foram

134 policiais militares mortos na onda de violência que
atinge o Rio de Janeiro.

Ceará tem protesto por chacina
e a polícia prende 7 em enterro
MARCEL RIZZO

F

ortaleza - Um grupo de
moradores da região de
Cajazeiras, em Fortaleza, fez um protesto na noite
de anteontem por conta da
chacina que deixou 14 pessoas mortas e outras 16 feridas, no último sábado, no
bairro. A manifestação reuniu
em torno de 40 pessoas, que
fecharam os dois sentidos da
BR-116 queimando pneus.
Isso complicou, por cerca de
uma hora. O Forro do Gago,
onde ocorreram os assassinatos no final de semana, fica
próximo do acesso da rodovia ao bairro de Cajazeiras.
Também nesta segunda,
sete pessoas foram presas em
um cemitério em Pacatuba,
na região metropolitana de
Fortaleza. Os suspeitos esta-

vam com armas e munições
durante o enterro de uma
mulher. A polícia, no entanto,
não confirmou se os suspeitos
ou a mulher que era enterrada
têm relação com a chacina. E
nem divulgou o nome das outras cinco pessoas suspeitas já
presas. O ataque teria relação
com uma guerra entre facções criminosas no Estado.
Os atiradores seriam membros da GDE (Guardiões do
Estado), e os alvos seriam do
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CV (Comando Vermelho).
Um novo embate entre
membros das duas facções
terminou com dez mortos e
oito feridos na Cadeia Pública
de Itapajé, a 125 km de Fortaleza. De acordo com a delegacia da cidade, um grupo
invadiu a área do outro, por
volta das 8h30 (horário local). Ao menos três detentos
estão em estado grave e 44
detentos da Cadeia Pública
de Itapajé foram transferidos.
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ACIDENTE DE PERCURSO
Com a vigência da nova lei trabalhista, onde diz que o empregado não
está a disposição do empregador após o a jornada de trabalho, como
definir o funcionário que sofrer acidente no percurso? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO DURANTE O PERÍODO DE ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO, A EMPRESA PODE FAZER O NOVO MODELO
DE RESCISÃO POR COMUM ACORDO?
A legislação é omissa quanto a essa possibilidade. Assim, entende-se
não ser possível a rescisão prevista no artigo 484 A da CLT, vez que
deverá ser mantido salário e emprego por 1 ano após a cessação do
auxílio-doença conforme artigo 118 da Lei 8213/91.
DEMISSÃO POR ACORDO
Pela Nova Lei Trabalhista, em caso de acordo entre funcionário e
empregador para rescisão de contrato o aviso indenizado é pago
apenas a metade do valor, inclusive para o caso de demissão por
parte apenas da empresa a indenização é metade também. E a nova
lei trabalhista se aplica apenas para os novos contratos? Saiba mais
acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO
É obrigatório pagar o adicional noturno para as horas que se estendem
a jornada de trabalho das 22:00/05:00? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
O ADICIONAL DE 40% PAGO A TÍTULO DE CARGO DE CONFIANÇA,
DEVE SER CONSIDERADO NO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO?
Considerando que se trata da gratificação de função, informamos que
integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais
e de função e as comissões pagas pelo empregador. Desta forma, a
gratificação de função deve ser considerada para cálculo do 13º salário.
Base Legal – Art.457, §1º da CLT.
REDUÇÃO DA PAUSA INTRAJORNADA
A redução do horário de intervalo, respeitando o intervalo mínimo de 30
minutos, é possível através de acordo individual, sem anuência do sindicato? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
Licença Sem Remuneração pode resultar em quebra de vínculo, possuí
limite? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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FRANCO ADAÍLTON

ro, entre os profissionais
da área de saúde na capital
baiana. Mas somente nesta
terça a gravação veio a conhecimento do público.
Na imagem, aparecem
dois funcionários uniformizados com o logo do Santa
Izabel, hospital fundado
pela Santa Casa da Bahia
em 1549, que confirmou a
participação deles no vídeo.
Um terceiro funcionário
fica encarregado de fazer a
gravação utilizando um aparelho celular. O quarto funcionário teria ajudado os colegas a “produzir” o vídeo.
Na gravação, um dos
funcionários está sentado
numa cadeira de rodas, é
empurrado por um colega
com a música ao fundo e,
depois que o ‘tiro’ é disparado, se joga no chão.
Logo em seguida, o outro
homem que aparece na

Instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas faz homenagem às vítimas fatais de violência na cidade
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CRISE NA SEGURANÇA
Com salários atrasados
e falta de dinheiro para
manutenção de veículos e
equipamentos para a polícia, o Rio tem sofrido com
o crescimento dos índices
de violência.
A crise também enfraqueceu o projeto das UPPs

Vídeo de ‘Que Tiro Foi Esse?’
provoca demissão na Bahia
Caso aconteceu em
hospital e envolveu
quatro funcionários
da instituição

Fernando Frazão/Agência Brasil

feito no Réveillon, as férias
dos policiais são suspensas
e as escalas são diferenciadas, possibilitando um aumento no efetivo empregado nas ruas.”
Já no período pré-carnaval, a Polícia Militar diz que
faz semanalmente uma análise dos eventos para, dentro
dos limites logísticos, empregar o policiamento.
A Guarda Municipal do
Rio disse que o planejamento operacional está pronto e
será anunciado “em breve”.

Federação de
Serviços do Estado
de São Paulo

último fim de semana, um
tiroteio matou um garçom
e levou pânico a foliões de
um bloco na Tijuca, zona
norte do Rio.
“Com um episódio dessa
gravidade, as autoridades tinham que ter divulgado um
plano de emergência já no
domingo. Hoje já é terça e
até agora, nada. Quem vem
para o Carnaval pensa duas
vezes. Tem gente cancelando viagem, patrocinador
querendo pular fora. Isso
numa cidade que quer vender seu Carnaval”, diz Rita
Fernandes, presidente da
Sebastiana, liga de blocos
da zona sul.
Ontem,  após críticas
pela falta de planejamento,
a Polícia Militar disse que
concentra seus esforços de
emprego do policiamento
no período do feriado do
Carnaval. “Assim como é
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R

io de Janeiro - Os blocos de pré-Carnaval já
estão nas ruas do Rio
de Janeiro, mas ainda sem
um plano de segurança.
A menos duas semanas
do início oficial da festa e em
meio a uma onda de violência na cidade, as autoridades
municipais e estaduais ainda
não divulgaram um plano
para proteger os foliões nos
blocos de rua.
Segundo a Riotur, a divulgação e a implementação
do plano de segurança estão
dentro do prazo de anos anteriores. A secretaria de Segurança nega atraso na montagem do esquema e diz que
a divulgação será feita na
próxima semana.
Foliões questionam, no
entanto, o fato de não haver um planejamento antecipado e reforçado diante
da violência na cidade. No

