7

RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 20/5/2020 · MEIA HORA

Vírus mata ex-vereador
Jorginho da SOS estava em tratamento desde o início do mês e passou mal em casa

O

ex-vereador Jorge João
Silva, o Jorginho da SOS
(Republicanos), de 66
anos, morreu na segunda-feira,
vítima da Covid-19. De acordo
com o filho, Durval Vinícius,
ele estava em casa se tratando
da doença, quando passou mal,
procurou atendimento médico, mas não resistiu.
“Peço a todos que respeitem esse momento da família.
Em breve posto mais informações”, pediu Durval em publicação nas redes sociais.
O ex-vereador começou a
apresentar os primeiros sintomas
da Covid-19 no início do mês. Ele
chegou a divulgar um vídeo na Internet falando sobre a doença.
“Eu achava que estava forte, mas não estou. Estou no repouso agora, me recolhi. (Ti-

ve) uma pouquinha coisa de
melhora. A coisa não é fácil,
não. Se cuidem, use álcool!
Com saúde tudo vai resolver
na frente. Mas se você morrer

Político
chegou a
postar vídeo
alertando
sobre a doença
não vai resolver nada. Então,
não tente fazer força para fazer
nada. Cuide-se, fique em casa!
Depois melhora. Estou no repouso e espero em Deus daqui
a pouco estar bem. Fiquem em
casa. Não dê condições a essa

doença, a esse vírus”, pediu, no
vídeo postado no último dia 7.
Na terça-feira da semana
passada, Jorginho procurou
a Coordenação de Emergência Regional (CER) da com febre alta. Segundo o filho, ele
foi medicado e fez exames que
confirmaram a contaminação
pelo novo coronavírus.
“Mas por causa de uma cicatriz que ele tem no pulmão, ele
está demorando a se recuperar
da covid-19”, contou Durval,
na ocasião, acrescentando que
o pai foi medicado e liberado
para se tratar em casa.
Jorginho da SOS tinha como
reduto eleitoral o Complexo do
Alemão, na Zona Norte. Nas últimas eleições, ele concorreu ao
cargo de deputado estadual, mas
não conseguiu se eleger.

Divulgação

Jorginho, de 66 anos, tinha reduto eleitoral no Complexo do Alemão

Bebê morre vítima da Covid-19
Caso foi registrado em Volta Redonda, que já tem 714 casos confirmados da doença
Um recém-nascido está entre as últimas vítimas do novo coronavírus no estado do
Rio. O caso aconteceu em Volta Redonda e foi divulgado na
segunda-feira, em uma transmissão ao vivo, pelo prefeito
da cidade, Samuca Silva (PV)
e pelo Secretário Municipal de
Saúde, Alfredo Peixoto. Até on-

tem, a cidade havia registrado
23 óbitos pela doença. A última
vítima foi um idoso de 81 anos.
Outros dados sobre o coronavírus na cidade também
foram atualizados. Na cidade
são 714 casos confirmados, 572
pessoas são consideradas curadas da Covid-19.
O prefeito destacou que

houve um aumento no número de casos notificados como suspeitos, agora são 1.830.
Com este número, Volta Redonda ultrapassa um dos eixos
estabelecidos para flexibilização das atividades econômicas,
que estabelece o índice de casos
suspeitos em 5% por dois dias
seguidos, hoje está em 6,09%.

O Prefeito Samuca Silva explicou que se ultrapassar em
24 horas o limite de 5% novamente, o comércio será fechado na quinta-feira e as atividades ficarão suspensas por sete
dias, conforme estabelecido no
acordo judicial.
“Infelizmente no final de semana nós tivemos muitos pon-

tos de aglomeração. E isso não
pode acontecer. A flexibilização das atividades só é possível se as pessoas forem às ruas
apenas em caso de necessidade.
Enquanto várias cidades falam
em fechamento total, nós falamos em flexibilização. Mas isso só é possível se todos fizerem
sua parte”, disse Samuca.

