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LLDEZOITO CASOS INVESTIGADOS NO ESTADO

Morte em Friburgo
Paciente estava internado com suspeita de coronavírus

U

m homem que estava
internado com suspeita de coronavírus morreu na madrugada de ontem,
em Nova Friburgo. A Secretaria Municipal de Saúde ainda
aguarda o resultado do exame,
que será dado pelo Ministério
da Saúde. O número de casos
suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no
Estado do Rio foi para 18, depois que a Prefeitura de Resende descartou uma suspeita que
era investigada na cidade. Em
todo o país, já são 180 casos em
análise e dois casos confirmados em São Paulo.
A Prefeitura de Resende informou que um caso suspeito
na cidade teve resultado negativo no exame feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ)
para confirmar a infecção. Os
casos suspeitos no Estado do
Rio de Janeiro foram registrados na capital, em Niterói,
Maricá, Nova Friburgo e Nova Iguaçu.
A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio informou que
intensificou as ações de cons-

Dois
homens
baleados

Cleber Mendes

Semana contra
o sarampo

Passageiros desembarcam no Aeroporto do Galeão com máscaras

cientização e informação à população nas unidades de saúde
e em suas redes sociais. “Além
de materiais informativos, as
equipes de saúde já receberam
treinamento para atendimento de casos suspeitos. As medidas estão incluídas no plano de
contingência municipal contra
o coronavírus”, afirma a secretária Beatriz Bush.
Risco muito alto
A Organização Mundial de

Saúde ampliou o nível de risco de contaminação para muito alto, o grau mais elevado de
alerta.
Ontem, uma pessoa morreu nos Estados Unidos. Essa
é a primeira morte por coronavírus no país. A vítima, de
50 anos, é moradora de King
County, Estado de Washington, e seu estado de saúde era
considerado de “alto risco”. As
informações são dos jornais
New York Times e CNN.

LLDe terça-feira até sábado, a
Prefeitura do Rio, em parceria
com a rede de drogarias Venâncio, vai realizar gratuitamente
uma campanha de vacinação
contra o sarampo.
Serão 20 pontos na Tijuca,
Vila Isabel, Grajaú, Centro, Botafogo, Largo do Machado, Flamengo, Copacabana, Ipanema,
Jardim Botânico, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Bonsucesso,
Méier, Madureira, Ilha do Governador e Freguesia.
O serviço será oferecido de
9h às 16h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro, já foram aplicadas
quase 440 mil doses da vacina.
Vale lembrar que o Rio de
Janeiro teve 373 casos confirmados de sarampo em 2019, o
que já representa uma alta expressiva na comparação com
os 20 episódios em 2018. A incidência da doença avançou
em diversas partes do mundo
nos últimos dois anos.

LLBALA PERDIDA

Baleada no ponto de ônibus
Jovem de 19 anos morreu após ser atingida na Grajaú-Jacarepaguá
Uma jovem, identificada como Rebeca Nunes dos Santos,
19 anos, morreu, na tarde de
sábado, após ser baleada enquanto estava em um ponto
de ônibus na Estrada GrajaúJacarepaguá, nas proximidades da comunidade da Árvore Seca, no Complexo do Lins,

LLNO ÔNIBUS

Zona Norte. A vítima foi atingida durante um tiroteio entre bandidos e PMs na região.
Ainda não há informações de
onde partiu o tiro que atingiu
a jovem.
Procurada, a assessoria da Polícia Militar informou que a cabine de policiamento que fica na

região foi atacada por criminosos, mas garantiu que não houve
confronto. Ainda de acordo com
a PM, o projétil que atingiu Rebeca pode ter vindo dos criminosos que atacaram a cabine.A mulher atingida foi encaminhada ao
Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu

aos ferimentos. Até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.
Agentes da Polícia Civil fizeram uma perícia no local e
apuram a origem do tiro. Não
foram divulgados data e local
de enterro da vítima, que deixou uma filha.

Vítimas estavam
em coletivos. Um
morreu no local
Um homem foi assassinado e outro baleado por criminosos em duas ações distintas.
Na tarde de sábado uma vítima ainda não identificada foi
morta a tiros dentro do ônibus
da linha 315 (Caju - Recreio),
na Avenida das Américas, no
Recreio dos Bandeirantes.
De acordo com informações de passageiros, um homem que estava em uma moto ordenou que o motorista
parasse o veículo. Em seguida, entrou no coletivo, atirou
contra a vítima e fugiu.
Passageiros acionaram os
policiais do 31º BPM (Recreio
dos Bandeirantes), que isolaram a área para perícia da Delegacia de Homicídios (DH).
Segundo a Polícia Civil, os
agentes vão analisar imagens
de câmeras de segurança do
ônibus para ajudar a identificar o criminoso.
Já no Jardim Botânico, na
Zona Sul, uma tentativa de assalto, também em um ônibus,
resultou em um homem baleado dentro do coletivo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima reagiu ao roubo na linha
583 (Cosme Velho-Leblon) e
foi atingida por dois tiros, um
no braço e outro no abdômen.
Após os disparos, os criminosos fugiram. Os policiais encaminharam a vítima
ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul. Ele foi operado e seu estado de saúde
era considerado estável. No
local, os PMs apreenderam
um revólver calibre .38 usado pelos bandidos.

