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rapidinha...

Homem é preso por tentar matar mulher e filhos
Um homem, que não teve a identidade revelada,
foi preso na manhã de sábado, em Belford Roxo, na
Baixada Fluminense, suspeito de ter tentado assassinar a mulher e os filhos.
De acordo com a Polícia
Civil, ele agrediu a com-
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panheira após uma discussão e cortou a mangueira
de gás da residência ameaçando incendiá-la.
Durante a mov imentação, a vítima conseguiu
fugir e acionou agentes da
Delegacia de Atendimento
à Mulher (Deam) de Nova

Iguaçu, também na Baixada Fluminense, onde o caso foi registrado. Os policiais chegaram no local
da residência da família,
onde o suspeito foi preso
sem oferecer resistência. O
homem vai responder por
tentativa de homicídio.

Orientações
para escolas
Recomendaçõesocorrememmeio
à preocupação com coronavírus

A

pós o período de paralisação para o Carnaval, a volta às aulas ocorre hoje em
meio à preocupação com os riscos
de contágio do coronavírus.Com
19 casos suspeitos no estado,o Ministério da Saúde e as secretarias de
Educação de Estado e do Município do Rio prepararam recomendações para as escolas.
A orientação é que todas as
unidades comprem e instalem
dispensers de álcool gel para a higienização das mãos de alunos e
funcionários. No rede municipal,
a secretaria afirma que vai reforçar
o abastecimento de álcool em gel,
já fornecido nas escolas.
Também serão distribuídos
materiais informativos de prevenção, para que os professores
da rede municipal, a partir de indicações do Ministério da Saúde,
atuem juntamente com os alunos na multiplicação do conteúdo,além de ajudarem no monitoramento da comunidade. A SME
diz ainda que o calendário escolar
está mantido normalmente.

Está agendada para a próxima
semana uma reunião pela Secretaria de Saúde do Estado (SES) para consolidar uma campanha de
vacinação contra o sarampo nas
escolas. O conteúdo também será
utilizado para que sejam discutidas novas ações preventivas e educativas para lidar com a epidemia
do novo coronavírus.
A SEEDUC mantém interlocução com a Secretaria de Estado
de Saúde para realização de ações
oportunas e avaliação de casos específicos e suspeitos da doença.
As recomendações de prevenção são lavar as mãos várias vezes por dia; cobrir nariz e boca ao
espirrar ou tossir; usar lenços de
papel descartáveis em caso de coriza, espirros e tosses — com descarte dos mesmos em local apropriado; higienização das mãos
com água e sabão e/ou álcool gel
ao tocar maçanetas e corrimões
em locais públicos; e, em caso de
febre e algum sintoma respiratório, procurar avaliação médica
antes de frequentar a escola.

Brasil tem 252 casos suspeitos
Ontem, o Ministério da Saúde
atualizou para 252 o número de
casos suspeitos de contaminação
pelo coronavírus em todo o país.
Os casos confirmados são em
São Paulo: dois homens que chegaram ao Brasil vindos da Itália.
No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
são 85.403 casos confirmados
e 2.924 mortes pelo Covid-19.
No Rio, a Secretaria de Estado
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de Saúde esclareceu, em nota, que
a morte de um paciente de Nova
Friburgo, divulgada no sábado,
não se trata de um caso suspeito de coronavírus. Exames laboratoriais descartaram a existência da doença no homem, de 60
anos, que morreu, na madrugada
de sábado,no Hospital Raul Sertã.
Ele havia feito um cruzeiro para a
Argentina junto com uma mulher,
de 65, está de quarentena em casa.

