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LLMÃOS À OBRA

LLem são gonçalo

Paes tem primeiro dia
de trabalho intenso
Prefeito madrugou e supervisionou ações em diversas áreas
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á no primeiro dia de trabalho depois de ser empossado, o prefeito Eduardo Paes
(DEM) enfrentou desafios e problemas crônicos do Rio de Janeiro,
ontem.Logo pela manhã,ele foi ao
centro de Operações acompanhar
os impactos causados pela chuva
que atingiu a cidade, provocando
alagamentos e deixando o município em alerta. A abertura de novos leitos para Covid-19 esteve em
pauta,assim como a interdição da
Av. Niemeyer, na Zona Sul, e pagamentos dos servidores. Além
disso, Paes teve uma série de reuniões no Centro Administrativo
São Sebastião, no Centro do Rio,
onde chegou por volta das 7h.
Em visita ao Centro de Operações do Rio, o prefeito ficou
atento aos estragos da chuva e
alertou a população quanto ao
estágio de atenção. “A chuva foi
muito forte e tem a possibilidade de mais chuva ao longo do
dia. Estamos trabalhando para
minimizar os impactos causados e problemas, mas não custa
nada pedir a atenção de todos,
principalmente nas comunidades. Respeitem as sirenes e se
dirijam a locais seguros”, pediu Paes.
Dentre as medidas e decretos
que Eduardo Paes determinou
estão a abertura de quatro investigações contra o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e um
pacote econômico para recompor
as contas da cidade, reduzir o déficit fiscal e criar condições para a
retomada de investimentos.
Paes ainda não deu certeza a
respeito do pagamento do 13º salário dos servidores do município.
Segundo ele, não há dinheiro no
caixa da prefeitura.

Idosa é
atacada
em casa
Vítima levou golpes
de machado e foi
jogada na cisterna

Reginaldo Pimenta

Eduardo Paes (de frente) em uma das várias reuniões que manteve ontem em seu gabinete

Prefeitura lança site sobre leitos de hospitais
Já está em funcionamento o
site prometido pela Prefeitura
do Rio para a população carioca acompanhar a oferta de leitos nos hospitais do município.
Constavam no censo hospitalar público, no início da tarde de
ontem, até a publicação desta reportagem, os seguintes dados,
que são atualizados constante-
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mente: havia 47 leitos de UTIs
vagos, 966 ocupados, 340 impedidos de uso e outros 43 cedidos,
além de 563 específicos para os
pacientes com Covid-19.
Ao todo, segundo os dados da prefeitura, o município
do Rio tem 1.540 leitos livres,
5.596 ocupados, 2.346 impedidos e outros 265 cedidos, in-

cluídos também hospitais dos
governos estadual e federal. Para o combate à Covid-19 são
1.136 vagas distribuídas nas redes de todas as esferas de poder.
Mais cedo, o prefeito Eduardo
Paes reafirmou que os leitos que
estão impedidos de uso, muitos
por falta de equipe médica, voltarão a ficar à disposição.

A Polícia Civil investiga uma
tentativa de feminicídio ocorrida no primeiro dia do ano no
bairro Anaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do
Rio. A idosa Gelsineia Ferreira
da Silva, de 62 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça, jogada dentro da cisterna no quintal da própria casa.
O principal suspeito do crime é
o ex-namorado da vítima, que
está foragido.
A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) apura os
fatos. Em depoimento, familiares da vítima contaram que
ela foi encontrada por uma de
suas filhas. Segundo a filha, o
ex-companheiro da mãe usou
um machado nas agressões e
depois a jogou na cisterna.
Ainda de acordo com o relato da filha, por volta de 7h ela
entrou no quintal e ouviu um
pedido de socorro vindo de
dentro da cisterna. A mulher,
de 35 anos, entrou em estado
de choque ao ver que a mãe estava ensanguentada e sem condições de sair do local.
“Eu vi minha mãe molhada e
ensanguentada.Eu queria morrer,
foi o momento mais triste da minha vida, eu tive que ser forte, eu
só queria chorar, principalmente
porque foi na manhã após o Ano
Novo e, na virada, nós oramos e
estava tudo aparentemente bem!”,
relatou a filha.
Gelsineia foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. De
acordo com a direção da unidade
de saúde, ela permanece internada no CTI. Seu estado de saúde é
considerado estável.

