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LLUm traficante do Morro da Babilônia,
no Leme, na Zona sul, foi preso ontem,
na Comunidade do Arará, em benfica

GERAL

LLHORA DE TOMAR VACINA

LLOswaldo Cruz

Caxumba assusta Mais um PM é
Número de casos subiu 130% de janeiro a agosto

O

Divulgação

sarampo não é a única doença que reapareceu no Rio de Janeiro e preocupa as autoridades.
O número de casos de caxumba cresceu 130% entre janeiro e agosto no estado em comparação ao mesmo período
de 2018, subindo de 948 para
2.185. São mais ocorrências
do que nos 12 meses de 2018
e 2017, quando houve, respectivamente, 1.973 e 1.376 casos.
Contudo, não há registro de
morte provocada por caxumba desde 2017.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os casos de caxumba aumentaram Os casos de caxumba aumentaram devido à vacinação incompleta
pela mesma razão que fez reaparecer o sarampo: vacinação
pela caxumba. Quem não to- continuar a crescer, embora em
incompleta.
É preciso tomar duas doses mou as duas doses após o pri- menor velocidade. Foram regisda vacina tríplice, que previne meiro ano de vida, com inter- trados 36 surtos — quando há
contra caxumba, sarampo e ru- valo de pelo menos 30 dias, dois ou mais casos em ambienbéola, após o primeiro ano de deve procurar um posto de tes fechados — de caxumba, que
vida. Crianças com idade entre saúde para verificar se há ne- ainda estão sendo analisados e
6 meses e 1 ano podem tomar a cessidade de reforçar a imuni- por isso as estatísticas podem ser
alteradas. Foram notificados 16
zação com nova dose.
chamada dose zero.
A previsão da pasta é de que surtos notificados em 2018 e 19
Pessoas com idades entre 20
a 49 anos são as mais afetadas a incidência de caxumba deve surtos em 2017.

morto no Rio

Baleado quando chegava em casa

M

orreu no início da noite de quinta-feira o cabo PM Tarssis Mesquita, de 32 anos, baleado na cabeça
quando chegava em casa em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do
Rio, durante a madrugada. O militar, que era lotado no 18º BPM
(Jacarepaguá), levou um tiro na
cabeça. O policial tinha acabado
de deixar o serviço e foi baleado,
por volta das 5h, em uma suposta tentativa de assalto. Com este
caso, sobe para 34 o número de
PMs mortos no estado este ano,
segundo a corporação.
O militar foi socorrido pelo
próprio irmão, o também cabo
PM Thiago Mesquita, e levado
para o Hospital Estadual Carlos
Chagas, em Marechal Hermes.
O policial foi transferido em estado grave para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, onde acabou morrendo.
Nas redes sociais,o perfil do 18º
BPM (Jacarepaguá) lamentou a
morte do policial.“O Comandan-

reprodução

O cabo Tarssis tinha 32 anos

te, Oficiais e Praças do 18º Batalhão de Polícia Militar lamentam
profundamente o falecimento do
nosso herói Cabo PM Tarssis Mesquita da Motta Faria.Que o agir do
Espírito Santo de Deus conforte a
todos amigos e familiares e conduza o nosso companheiro em paz
para a vida eterna”.
O sepultamento do militar será
hoje, às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

rapidinhas...

Foragido é
capturado

Preso na fila
pra abastecer

‘Bola’ roda
na Pedreira

LLUm condenado por tentativa de feminicídio foi preso
ontem por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo.
Segundo a delegada Débora
Rodrigues, Thiago Rodrigues de Macedo, de 32 anos,
foi condenado a quatro anos
e oito meses de cadeia e estava
foragido. O crime aconteceu
em 2014,em Guapimirim,na
Baixada Fluminense.

LLUm criminoso ousado foi
preso em flagrante, ontem, na
Zona Oeste do Rio. Depois de
furtar um carro, ele percebeu
que o nível do combustível estava baixo e resolveu reabastecer. Acionados pelo proprietário, policiais do 40º BPM
(Campo Grande) localizaram
o ladrão na fila do posto.O bandido, que usava tornozeleira
eletrônica, foi autuado na 35ª
DP (Campo Grande).

LLApontado como um dos gerentes do tráfico de drogas no
Complexo da Pedreira, na Pavuna,Zona Norte,o criminoso
conhecido como‘Bola’foi preso ontem.Segundo a PM,o 41º
BPM (Irajá) fazia operação na
comunidade para reprimir o
roubo de cargas quando se deparou com criminosos armados e houve rápido confronto.‘Bola’,que estava foragido da
Justiça,acabou cercado e preso.

PM sacode
Palmeirinha
O Grupamento de Polícia
Ferroviária (GPFer) fez ontem
uma operação na Comunidade da Palmeirinha, às margens
da linha férrea, em Honório
Gurgel, na Zona Norte do Rio.
Durante a ação houve rápido
confronto com criminosos,
mas ninguém se feriu. Foram
apreendidos oito granadas,
uma pistola, dois radiotransmissores, munição e drogas.
Não houve presos.

LL

Flagrante na
Rio-Santos
Dois homens foram presos com drogas na BR-101
(Rio-Santos), em Campos,
no Norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam
blitz de rotina e desconfiaram
dos dois homens em um carro, que receberam ordem de
parada. Durante a revista, os
agentes encontraram dois pinos de cocaína no carro e do
lado de fora, outros sete.

LL

