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Teimosa e vigiada
Paciente de Covid-19 é obrigada a usar tornozeleira eletrônica

U

ma mulher, de 42 anos,
diagnosticada com Covid-19 e que estava descumprindo a quarentena em
Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai, começou
a usar tornozeleira eletrônica,
ontem, após a Justiça determinar sua prisão domiciliar.
Uma equipe de profissionais
de saúde acompanhados por
policiais estiveram na casa dela para colocar o equipamento. A sentença do juiz Marcelo Guimarães, determinou que
ela use a tornozeleira até o fim
da quarentena.
A Guarda Municipal, chegou a ficar de plantão durante toda esta segunda-feira em
frente a casa da mulher, para
não permitir que ela descumprisse novamente as regras de
isolamento social.

Reprodução TV Morena

“Foi a forma que encontramos para evitar que essa pessoa faça de novo o que ela já
fez duas vezes aqui em Ponta
Porã, não iremos permitir que
isso ocorra de novo. Nós passamos o domingo procurando
por ela, fomos em vários endereços a não encontramos. Recebemos informação que ela
estaria pelo centro da cidade,
ou até cruzado a fronteira, estamos empenhados nesse caso”
disse o secretário de Saúde de
Ponta Porã, Patrick Derzi, ao
portal de notícias G1.
A mulher já havia desrespeitado a quarentena no dia anterior,
quando a prefeitura de Ponta Porã registrou um boletim de ocorrência contra ela. Segundo a polícia, a mulher foi diagnosticada
com Covid-19 no dia 12 de maio
e orientada a ficar isolada.
Mulher passou a ser monitorada após quebrar ordem de isolamento

Mais nove militares na saúde
Nomeações ocorrem no dia em que covid-19 passa mil mortes diárias
O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello,
nomeou ontem nove militares
para cargos de assessoramento,
coordenação e diretorias. A nomeação ocorreu no mesmo dia
em que a Covid-19 passou a ser
a principal causa de óbitos no
Brasil, com a marca diária de
mais de mil mortes.
Ontem, de acordo com o Ministério da Saúde,foram 1.179 no-

vas vítimas em 24 horas.
O secretário-executivo adjunto, coronel Antônio Élcio
Franco Filho, foi designado
como substituto eventual de
Pazuello, que está provisoriamente no comando da pasta
desde a saída do médico Nelson Teich, na última sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro
ainda não escolheu um novo titular para a Saúde.

As nomeações foram publicadas ontem no Diário Oficial
da União (DOU). O governo
federal começou a ampliar o
número de militares no Ministério da Saúde logo depois
de Luiz Henrique Mandetta
deixar o cargo de ministro, em
meados de abril, dando lugar
a Nelson Teich. A primeira nomeação foi justamente a do general Eduardo Pazuello, como

número dois do próprio Teich
e, atualmente, como ministro
provisório da Saúde.
A equipe de Teich, por sinal, já
vinha recebendo diversos nomes
indicados pela ala militar para
cargos estratégicos. As mudanças reforçam o que secretários
estaduais e gestores do Sistema
Único de Saúde (SUS) têm frequentemente chamado de“tutela” do Palácio do Planalto.

rapidinhas...

Fé de garoto
emociona
LLO menino peruano Alen
Castañeda Zelada, de 6
anos, emocionou o mundo ao aparecer em foto
sozinho, rezando, ajoelhado, no meio de uma
rua escura e deserta, no
norte do Peru. Ele orava
para que a pandemia acabe logo e que possa novamente abraçar os avós. A
imagem correu o planeta.

Vacina para
todos
Os 194 países-membros
da Organização Mundial
da Saúde (OMS) aprovaram resolução que apoia
a possibilidade da quebra
de patentes de futuras vacinas ou tratamentos para
a Covid-19. Esse aspecto
considerado essencial para
o acesso global igualitário
a tratamentos, o que beneficiaria países pobres.

LL

EUA: 1,5 mi
de casos
LLOs Estados Unidos passaram, ontem, da marca de
1,5 milhão de casos identificados de Covid-19. Mais
24.481 infecções foram confirmadas nas últimas 24 horas no país, elevando o total de contaminações para
1.504.830. No mesmo período,933 mortes atribuídas
ao novo coronavírus.

