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SITE /  

ÓRGÃO 

ATOS RESUMO 

TRT 1ª 

Região 

Notícia - Ato do TRT/RJ passa a listar os 

feriados municipais em toda a jurisdição 

do Tribunal, publicada 06/04/2020. 

Foi disponibilizado no Diário 

Eletrônico da Justiça do 

Trabalho desta sexta-feira (3/4) 

o Ato nº 35/2020, da 

Presidência do Tribunal 

Regional do Trabalho da 1º 

Região (TRT/RJ), que altera o 

Ato nº 222/2019, fazendo com 

que passe a constar da referida 

norma todos os feriados 

municipais nas localidades em 

que se encontram os órgãos da 

Justiça do Trabalho da 1ª 

Região. Assim, confira a íntegra 

do Ato nº 222/2019 (link para 

outro sítio), com as alterações 

introduzidas pelo Ato nº 

35/2020. 

Notícia - Confira o funcionamento do 

TRT/RJ durante a Semana 

Santa../Downloads/Processos/Clipping/EC

T poderá descontar adicional de trabalho 

presencial de empregados afastados, 

publicada 06/04/2020. 

Não haverá expediente nas 

unidades do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ) de 8 a 10/4, devido ao 

feriado da Semana Santa, 

instituído pela Lei nº 

5.010/1966. A partir do dia 13/4, 

todas as unidades do Regional 

retomam seu funcionamento em 

regime de trabalho a distância, 

em conformidade com as 

disposições do Ato Conjunto nº 

2/2020, da Presidência e da 

Corregedoria do TRT/RJ. De 

acordo com mesmo Ato 

Conjunto, os prazos 

processuais já se encontram 

suspensos até o dia 30/4. 

Durante todo o feriado, haverá o 

funcionamento do Plantão 

Judiciário, em primeiro e 

segundo graus. Confira as 

informações na página do 

Plantão Judiciário. 

https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/ato-do-trt-rj-passa-a-listar-os-feriados-municipais-em-toda-a-jurisdicao-do-tribunal/21078
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https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/ato-do-trt-rj-passa-a-listar-os-feriados-municipais-em-toda-a-jurisdicao-do-tribunal/21078
https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bi
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https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/confira-o-funcionamento-do-trt-rj-durante-a-semana-san-3/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/confira-o-funcionamento-do-trt-rj-durante-a-semana-san-3/21078
https://www.trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/confira-o-funcionamento-do-trt-rj-durante-a-semana-san-3/21078
../Downloads/Processos/Clipping/ECT%20poderá%20descontar%20adicional%20de%20trabalho%20presencial%20de%20empregados%20afastados
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ANAMATR

A 

Notícia - Covid-19: Anamatra colaborará 

com o CNJ para sistematização de dados 

de decisões judiciais sobre o tema, 

publicada em 06/04/2020 

A presidente da Associação 

Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra), 

Noemia Porto, participou, nesta 

segunda (6/4), de reunião, por 

videoconferência, com a 

conselheira do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) Maria 

Tereza Uile Gomes, para 

estabelecer um plano de 

atuação conjunta diante da crise 

que envolve a pandemia do 

coronavírus. 

Ministério 

da Saúde  

Notícia - Máscaras caseiras podem ajudar 

na prevenção contra o Coronavírus, 

atualizada em 04.04.2020. 

Para proteger você e sua 

família, o Ministério da Saúde 

orienta a produção de modelos 

simples, de pano, que também 

funcionam como barreiras na 

propagação da doença 

MPRJ 

Notícia - MPRJ instaura procedimento 

para acompanhar no Município do Rio a 

inserção de dados sobre leitos para 

atender pacientes com COVID-19 no 

SISREG, publicada em 06/04/2020. 

O Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 

3ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Saúde da Capital, 

instaurou, nesta sexta-feira (03/04), 

procedimento administrativo para 

acompanhar, junto ao Município do 

Rio de Janeiro, a inserção de dados 

sobre leitos para atender pacientes 

com COVID-19 no Sistema 

Nacional de Regulação (SISREG) e 

conferir transparência às ações 

municipais. 

Estado do 

Rio de 

Janeiro 

 

Portaria DIPRE 98 de 02.04.2020, 

publicada em 06.04.2020 

Prorroga a suspensão da 

operação do Sistema de 

Bondes de Santa Teresa por 

mais 15 dias.  

Notícia - Hemorio estuda uso de plasma de 

pacientes curados no tratamento de infectados 

por coronavírus, disponibilizado 06.04.2020 

Hemorio e a Secretaria de Estado 

de Saúde começam a estudar 

utilizar o plasma convalescente 

para tratamento de pessoas com 

quadro grave de Covid-19. Os 

pacientes curados do Estado serão 

convocados para avaliar se são 

potenciais doadores de plasma.  

https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29615-covid-19-anamatra-colaborara-com-o-cnj-para-sistematizacao-de-dados-de-decisoes-judiciais-sobre-o-tema
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29615-covid-19-anamatra-colaborara-com-o-cnj-para-sistematizacao-de-dados-de-decisoes-judiciais-sobre-o-tema
https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29615-covid-19-anamatra-colaborara-com-o-cnj-para-sistematizacao-de-dados-de-decisoes-judiciais-sobre-o-tema
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84616
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84616
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84616
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84616
http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/84616
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFd0U1FrNVVSa1pOZWxWMFVtcGtSVTE1TURCTmEwNUZURlJyTTFGNlFYUk5la0V3VWxWVk1GRnFSa1ZTVkZwSFRWUlZORTVxU1hkT1ZFRTBUMUU5UFE9PQ==
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5806&pl=hemorio-estuda-uso-de-plasma-de-pacientes-curados-no-tratamento-de-infectados-por-coronav%C3%ADrus
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5806&pl=hemorio-estuda-uso-de-plasma-de-pacientes-curados-no-tratamento-de-infectados-por-coronav%C3%ADrus
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5806&pl=hemorio-estuda-uso-de-plasma-de-pacientes-curados-no-tratamento-de-infectados-por-coronav%C3%ADrus


 

 

Notícia - Uerj desenvolve protetores 

faciais para profissionais de saúde no Rio 

e na Região Serrana, disponibilizada 

06.04.2020 

 

Duas unidades acadêmicas da 

UERJ se mobilizaram para 

produzir EPI aos profissionais 

de saúde que trabalham no 

atendimento aos pacientes com 

Covid-19. 

CNJ 

Notícia - Comprovante de pagamento de 

multa eleitoral não precisa mais ser 

apresentado a cartórios, disponibilizada 

06.04.2020 

 

Considerando o aumento da 

demanda por serviços a 

distância, dadas as restrições 

de circulação de pessoas no 

momento atual, a Corregedoria-

Geral Eleitoral (CGE) anunciou 

a adoção de uma nova 

funcionalidade do Sistema Elo, 

em âmbito nacional, para evitar 

que os eleitores precisem se 

dirigir aos cartórios eleitorais 

para comprovar o pagamento 

de multas eleitorais. 

A partir de agora, aquele 

cidadão que pagou uma multa 

eleitoral está dispensado da 

obrigatoriedade de apresentar o 

comprovante junto ao cartório. 

 

Portaria 61 de 31/03/2020  Institui a Plataforma 

Emergencial de 

Videoconferência para a 

realização de audiências e 

sessões de julgamento nos 

órgãos do Poder Judiciário 

durante o período de isolamento 

do Covid-19. 

 

OAB 

Notícia - OABRJ com você: série de lives 

no Instagram para manter a advocacia 

atualizada estreia esta semana, 

disponibilizado 06.04.2020 

 

Dando início ao projeto OABRJ 

com você, a Seccional estreia 

esta semana uma série de lives 

no Instagram para mostrar, 

neste sentido, que, apesar de 

ter seus espaços físicos 

fechados, respeitando as 

orientações de saúde pública, 

está presente para cada colega. 

http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5813&pl=uerj-desenvolve-protetores-faciais-para-profissionais-de-sa%C3%BAde-no-rio-e-na-regi%C3%A3o-serrana
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5813&pl=uerj-desenvolve-protetores-faciais-para-profissionais-de-sa%C3%BAde-no-rio-e-na-regi%C3%A3o-serrana
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5813&pl=uerj-desenvolve-protetores-faciais-para-profissionais-de-sa%C3%BAde-no-rio-e-na-regi%C3%A3o-serrana
https://www.cnj.jus.br/comprovante-de-pagamento-de-multa-eleitoral-nao-precisa-mais-ser-apresentado-a-cartorios/
https://www.cnj.jus.br/comprovante-de-pagamento-de-multa-eleitoral-nao-precisa-mais-ser-apresentado-a-cartorios/
https://www.cnj.jus.br/comprovante-de-pagamento-de-multa-eleitoral-nao-precisa-mais-ser-apresentado-a-cartorios/
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3266
https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-voce-serie-lives-instagram-manter-advocacia-atualizada-estreia-esta-semana
https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-voce-serie-lives-instagram-manter-advocacia-atualizada-estreia-esta-semana
https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-voce-serie-lives-instagram-manter-advocacia-atualizada-estreia-esta-semana


 

 

Os interessados em enviar seus 

questionamentos ou sugestões 

podem fazê-lo pelo e-mail 

falecomopresidente@oabrj.org.

br até quarta-feira, dia 8, às 

15h. O Instagram da Ordem 

também receberá perguntas 

pelos stories até esta data, fique 

ligado nas publicações. 

 

Notícia - OABRJ segue OMS e prorroga 

restrições no funcionamento até 17 de 

abril disponibilizado 04.04.2020 

 

O Gabinete de crise da OABRJ 

decidiu prorrogar por mais duas 

semanas as diretrizes atuais de 

funcionamento da Ordem, que 

está atendendo 

excepcionalmente os colegas e 

a sociedade em regime de 

plantão por e-mail e WhatsApp. 

As restrições nos espaços da 

Seccional vão até o dia 17 de 

abril e seguem as orientações 

da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), inserindo-se em 

um esforço contínuo para 

mitigar a disseminação da 

pandemia do novo coronavírus. 

 

Notícia - Cadastramento de contas para 

recebimento de alvarás está 

temporariamente fora do ar para ajustes 

da Caixa disponibilizado 0304.2020 

O módulo da Área Restrita do 

Portal da OABRJ no qual os 

advogados e advogadas podem 

cadastrar suas contas correntes 

para o recebimento de RPVs e 

alvarás depositados na Caixa 

Econômica Federal (CEF) está, 

a pedido do banco, 

temporariamente fora do ar. O 

motivo é um pequeno ajuste no 

sistema, que será feito pela 

Caixa, com a inclusão de novo 

formulário que os colegas 

também deverão preencher, 

assinar e digitalizar. 

 

https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-segue-oms-prorroga-restricoes-funcionamento-ate-17-abril
https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-segue-oms-prorroga-restricoes-funcionamento-ate-17-abril
https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-segue-oms-prorroga-restricoes-funcionamento-ate-17-abril
https://www.oabrj.org.br/noticias/cadastramento-contas-recebimento-alvaras-esta-temporariamente-fora-ar-ajustes-caixa
https://www.oabrj.org.br/noticias/cadastramento-contas-recebimento-alvaras-esta-temporariamente-fora-ar-ajustes-caixa
https://www.oabrj.org.br/noticias/cadastramento-contas-recebimento-alvaras-esta-temporariamente-fora-ar-ajustes-caixa
https://www.oabrj.org.br/noticias/cadastramento-contas-recebimento-alvaras-esta-temporariamente-fora-ar-ajustes-caixa


 

 

CONJUR 

Notícia - Direito coletivo à saúde se 

sobrepõe ao direito individual, diz juiz 

disponibilizado 06.04.2020 

 

No conflito entre o direito individual 

e o coletivo da sociedade à saúde 

pública, deve prevalecer o dever do 

Estado de proteger a população. 

Com esse entendimento, o juiz 

Daniel de Souza campos, da 

Comarca de Sapezal (MT), 

determinou que um homem 

permanecesse em isolamento 

domiciliar por 14 dias. 

 

Notícia - Por Covid-19, TJ-SP autoriza 

recolhimento das custas ao final do 

processo disponibilizada 06.04.2020 

 

Em razão da pandemia da 

Covid-19, o desembargador 

Marcos Pimentel Tamassia, da 

1ª Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São 

Paulo, autorizou o recolhimento 

das custas ao final do processo. 

A decisão se deu em ação 

anulatória de débito fiscal 

ajuizada por uma empresa 

contra o Estado de São Paulo. 

 

Notícia - TST nega pedido de liberação 

imediata de depósitos recursais 

disponibilizado 06.04.2020 

 

A presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho, ministra 

Cristina Peduzzi, rejeitou pedido 

de Associação de Juízes para a 

Democracia (AJD) de liberação 

imediata dos depósitos 

recursais a trabalhadores que 

tenham créditos a receber em 

ações trabalhistas, como forma 

de garantir alguma renda em 

razão da pandemia do 

coronavírus. 

 

Notícia - Juiz do DF obriga plano de saúde 

a afastar carência em caso de coronavírus 

disponibilizado 06.04.2020 

 

A contaminação por coronavírus 

e o desenvolvimento da Covid-

19 configuram situação urgente 

que obriga planos de saúde a 

afastar o prazo de carência, 

permitindo atendimento de 

urgência. Com esse 

entendimento, o juiz João Luiz 

Zorzo, da 15ª Vara Cível de 

Brasília, concedeu tutela de 

urgência em ação impetrada 

pela Defensoria Pública contra 

diversas operadoras. 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/direito-coletivo-saude-sobrepoe-direito-individual-juiz
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/direito-coletivo-saude-sobrepoe-direito-individual-juiz
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/covid-19-tj-sp-permite-recolhimento-custas-fim-acao
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/covid-19-tj-sp-permite-recolhimento-custas-fim-acao
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/covid-19-tj-sp-permite-recolhimento-custas-fim-acao
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/tst-nega-pedido-liberacao-imediata-depositos-recursais
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/tst-nega-pedido-liberacao-imediata-depositos-recursais
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/plano-saude-afastar-carencia-coronavirus
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/plano-saude-afastar-carencia-coronavirus


 

 

 

Notícia - Liminar permite redução no 

aluguel pago por restaurante durante 

epidemia disponibilizado 06.04.2020 

 

O juiz Fernando Henrique de 

Oliveira Biolcati, da 22ª Vara 

Cível de São Paulo, concedeu 

liminar para reduzir o valor do 

aluguel pago por um restaurante 

em virtude da epidemia da 

Covid-19 no Brasil, que resultou 

na redução das atividades e dos 

rendimentos do 

estabelecimento. Pela decisão, 

o restaurante pagará 30% do 

valor original do aluguel 

enquanto durar a crise sanitária. 

MIGALHAS 

Notícia - Doria prorroga quarentena em 

SP até dia 22 disponibilizado 06.04.2020 

 

Em coletiva de imprensa 

realizada nesta segunda-feira, 

6, o governador de São Paulo, 

João Doria, decidiu prorrogar a 

quarentena no Estado por mais 

15 dias, até o dia 22 de abril, na 

tentativa de evitar a propagação 

do novo coronavírus. A medida 

entra em vigor a partir de 

quarta-feira, 8. 

Notícia - Coronavírus: Escritório de 

advocacia realiza sua 1ª audiência virtual 

disponibilizado 06.04.2020 

 

No último dia 2, a Lee, Brock, 

Camargo Advogados (LBCA) 

realizou sua 1ª audiência 

remota, em Cejusc vinculado ao 

TRT da 15ª região, ratificando o 

entendimento de alguns 

tribunais que, mesmo durante a 

pandemia, a Justiça precisa 

continuar atuando e que os 

meios eletrônicos e as soluções 

autocompositivas de conflito 

(conciliação e mediação) são 

caminhos viáveis para isso. 

Notícia - Lewandowski nega seguimento a 

ação que pedia utilização de leitos de 

UTIs privadas pelo SUS disponibilizada 

06.04.2020 

 

O ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF, negou 

seguimento à ADPF 671, em 

que o PSOL pedia a regulação 

pelo Poder Público da utilização 

dos leitos de UTIs na rede 

privada durante a pandemia do 

coronavírus. Segundo o 

ministro, já existem diversas 

normas que viabilizam a 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/liminar-permite-reducao-aluguel-pago-restaurante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/liminar-permite-reducao-aluguel-pago-restaurante-epidemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-06/liminar-permite-reducao-aluguel-pago-restaurante-epidemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323856/doria-prorroga-quarentena-em-sp-ate-dia-22
https://www.migalhas.com.br/quentes/323856/doria-prorroga-quarentena-em-sp-ate-dia-22
https://www.migalhas.com.br/quentes/323786/coronavirus-escritorio-de-advocacia-realiza-sua-1-audiencia-virtual
https://www.migalhas.com.br/quentes/323786/coronavirus-escritorio-de-advocacia-realiza-sua-1-audiencia-virtual
https://www.migalhas.com.br/quentes/323790/lewandowski-nega-seguimento-a-acao-que-pedia-utilizacao-de-leitos-de-utis-privadas-pelo-sus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323790/lewandowski-nega-seguimento-a-acao-que-pedia-utilizacao-de-leitos-de-utis-privadas-pelo-sus
https://www.migalhas.com.br/quentes/323790/lewandowski-nega-seguimento-a-acao-que-pedia-utilizacao-de-leitos-de-utis-privadas-pelo-sus


 

 

requisição administrativa de 

bens e serviços, e a atuação do 

Judiciário nesse sentido 

desrespeita o princípio da 

separação dos poderes. 

Notícia - OAB e ABRAT pedem ao 

Congresso que auxílio do BNDES alcance 

pequenos escritórios de advocacia 

disponibilizada 06.04.2020 

 

A OAB e a Associação 

Brasileira dos Advogados 

Trabalhistas - ABRAT enviaram 

na última sexta-feira, 3, ofícios 

ao presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, e do 

Senado Federal, Davi 

Alcolumbre, requerendo que as 

medidas de auxílio econômico 

do BNDES, anunciadas às 

pequenas e médias empresas, 

cheguem também aos 

pequenos escritórios e 

sociedades unipessoais de 

advocacia. 

Notícia - Rosa Weber mantém suspensão 

de visitas em penitenciárias federais 

disponibilizado 06.04.2020 

 

A ministra Rosa Weber, do STF, 

indeferiu pedido de liminar 

contra a suspensão, por 30 

dias, de visitas, atendimentos 

de advogados e outras 

atividades nas penitenciárias 

federais, como forma de 

prevenção, controle e 

contenção de riscos do novo 

coronavírus. 

Notícia - Fux julga inviável ação sobre 

suspensão de prazos do Enem 2020 

disponibilizado 06.04.2020 

 

O ministro do STF Luiz Fux, 

julgou inviável a ADPF 673 em 

que o PDT - Partido 

Democrático Trabalhista pedia a 

suspensão imediata de parte do 

calendário do Enem 2020 em 

razão do estado de calamidade 

pública ocasionado pela 

pandemia do novo coronavírus.  

Para o relator, a ação escolhida 

não é o meio processual 

adequado para o 

questionamento. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/323787/oab-e-abrat-pedem-ao-congresso-que-auxilio-do-bndes-alcance-pequenos-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323787/oab-e-abrat-pedem-ao-congresso-que-auxilio-do-bndes-alcance-pequenos-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/323787/oab-e-abrat-pedem-ao-congresso-que-auxilio-do-bndes-alcance-pequenos-escritorios-de-advocacia
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Notícia - MEC autoriza antecipação de 

formatura a alunos da área de saúde 

disponibilizada 06.04.2020 

O ministério da Educação 

publicou, no DOU desta 

segunda-feira, 6, portaria para 

permitir a antecipação da 

colação de grau para os alunos 

dos cursos de medicina, 

enfermagem, farmácia e 

fisioterapia, exclusivamente 

para atuação nas ações de 

combate à pandemia do novo 

coronavírus. 

TRF-2 

PORTARIA Nº TRF2-POR-2020/00013, 

DE 27 DE MARÇO DE 2020  

Determinou a prorrogação da 

suspensão das atividades do 

CCJF (espetáculos, concertos, 

shows, rodas de leitura, 

exibição de peças e de filmes, 

lançamentos de livros, 

seminários, colóquios, cursos, 

entre outras atividades) até o 

dia 30/4/2020. 

Prefeitura 

do Rio de 

Janeiro 

 

DECRETO RIO Nº 47337 DE 03 DE 

ABRIL DE 2020, publicado no D.O em 

06/04/2020  

Estabelece ponto facultativo nas 

repartições públicas municipais 

no dia 09 de abril de 2020, e dá 

outras providências. 

Notícia - Coronavírus: Vigilância suspende 

a emissão de licença para eventos e 

mantém o prazo para o licenciamento 

anual em 30 de abril, atualizada em 

06/04/2020 

A Prefeitura do Rio, por meio da 

Subsecretaria de Vigilância 

Sanitária e Controle de Zoonoses, 

suspendeu temporariamente a 

emissão da Licença Sanitária para 

Atividades Transitórias (LSAT) 

referente a eventos. A decisão é 

mais um desdobramento do 

Decreto RIO 47.246 que, entre a 

série de medidas de enfrentamento 

ao coronavírus (Covid-19), impede 

a realização de shows e eventos 

em geral na cidade, enquanto a 

pandemia durar. Todas as demais 

licenças continuam com o processo 

de expedição normal, sendo que o 

prazo limite para o licenciamento 

sanitário 2020 é em 30 de abril, 

com validade até abril de 2021. 

Notícia - Coronavírus: Disk Aglomeração 

da Prefeitura do Rio ganha reforço 

tecnológico para agilizar a dispersão de 

pessoas, atualizada em 06/04/2020 

Na luta para evitar o avanço do 

novo coronavírus, a Prefeitura 

do Rio de Janeiro começou a 

utilizar sinais de celulares para 
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http://prefeitura.rio/cidade/coronavirus-vigilancia-suspende-a-emissao-de-licenca-para-eventos-e-mantem-o-prazo-para-o-licenciamento-anual-em-30-de-abril-2/
http://prefeitura.rio/seguranca/coronavirus-disk-aglomeracao-da-prefeitura-do-rio-ganha-reforco-tecnologico-para-agilizar-a-dispersao-de-pessoas/
http://prefeitura.rio/seguranca/coronavirus-disk-aglomeracao-da-prefeitura-do-rio-ganha-reforco-tecnologico-para-agilizar-a-dispersao-de-pessoas/
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 detectar pontos de aglomeração 

de pessoas e, assim, agir 

imediatamente para dispersá-

los. A nova ferramenta vai 

auxiliar nas ações do Disk 

Aglomeração, lançado pela 

Secretaria Municipal de Ordem 

Pública (Seop). 

 

Aviso legal - Este trabalho não reflete a nossa opinião. Foi desenvolvido para fins de informação e compartilhamento 

com a equipe interna. 

Está sendo disponibilizado ao público em geral, igualmente com propósito informativo, inexistindo qualquer 

responsabilidade sobre o conteúdo - coletado na rede mundial de computadores -, assim como ao uso que será dado 

ao mesmo. 
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