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LLcovid-19

Fiscalização seletiva
Paes anuncia que serão escolhidos estabelecimentos com maior risco de contaminação

O

prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
(DEM), comentou, ontem à tarde, que a fiscalização
do cumprimento das normas
do decreto sobre combate à
Covid-19 e de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais será feita por amostragem, por agentes da Secretaria
de Ordem Pública (Seop).
“Vamos escolher determinadas boates, quiosques, bares,
que possam ter maior risco de
contaminação, e ir fiscalizando”, disse o prefeito, acrescentando que as ações começam
amanhã, com um viés mais
voltado para a conscientização.
Segundo o secretário da
Saúde, Daniel Soranz, sua pasta fará ações de conscientização nas áreas de lazer das orlas das praias, neste domingo.
Caso haja descumprimento,
será necessário aplicar multa
individual para quem não estiver utilizando máscara ou em
aglomerações, e também para

Divulgação

estabelecimentos comerciais
descumprindo as regras.

Carnaval do
Rio em julho

Aulas no município
Soranz informou ainda que
na próxima segunda-feira haverá uma reunião do comitê
científico da prefeitura para
avaliar a reabertura das escolas municipais. “A gente espera que o comitê científico possa falar quando vai abrir, como
vai abrir, e se é possível começar a discutir a reabertura das
escolas neste momento”.
A vacinação, segundo o secretário, deverá ter início, na cidade do Rio, entre os dias 20 e
25 de janeiro.
Novos leitos
Soranz anunciou, ainda, que
mais 23 leitos para Covid-19 serão abertos no Hospital Salgado Filho, e está sendo elaborada uma parceria com o Hospital
Clementino Fraga Filho, da Universdidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para mais 60.

Prefeitura espera conscientizar população a evitar aglomerações

LLO calendário de datas oficiais do
Estado do Rio tem uma novidade.
A partir de 2021, o mês de julho
sempre terá o CarnaRio – Carnaval Fora de Época para estimular o turismo. É o que define a lei
9.174/20, do deputado Dionísio
Lins (PP),que foi sancionada pelo
governador em exercício,Cláudio
Castro, no Diário Oficial Extra de
terça-feira.As informações são do
site carnavalesco.com.br.
“A segunda quinzena do mês
de julho coincide com férias escolares praticamente em todo o
país, atraindo a chegada de turistas. Outra vantagem da criação
deste evento é que muitos estados
em nosso país possuem seus carnavais fora de época como atração
turística”, justificou o autor.
Este ano,o CarnaRio será entre
9 e 17 de julho,em um período que
inclui um sábado das campeãs.

rapidinhas...

LLNo México, um cãozinho
chamou a atenção de médicos e enfermeiros por ficar
sentado todos os dias do lado de fora do Hospital Geral
Solidaridad, em Nueva Laredo. Os profissionais descobriram que ele seguia esperando por seu dono, que
havia sido internado e morreu na unidade há mais de
um mês, vítima de Covid-19.
Os funcionários tentaram levá-lo para outro local, mas
ele sempre retornava.

O cachorro foi rebatizado pela equipe do hospital de
“Covito” e todos passaram a
alimentá-lo e abrigá-lo nas
noites mais frias. O caso ganhou as redes sociais, comovendo muitas pessoas com a
triste história provocada pela pandemia da Covid-19. O
cão também está sendo chamado de “Hachiko mexicano”, em referência à história
do Akita japonês que passou
a vida esperando que seu dono, morto, voltasse para casa.

Papa vacinado
contra Covid
LLO Papa Francisco, de 84
anos, foi vacinado ontem
contra a Covid-19, no primeiro dia da campanha de
vacinação do Vaticano, contaram dois jornalistas próximos ao pontífice da Igreja
Católica. Segund o jornal argentino La Nación, Francisco foi vacinado na entrada
da sala de audiências Paulo
VI. A Santa Sé não confirmou oficialmente a notícia.

Morre prefeito de Goiânia
LLEx-governador de Goiás e
prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela (MDB)
morreu na madrugada de
ontem, aos 71 anos, após
passar mais de 80 dias internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Ele lutava contra uma infecção pulmonar causada pela
Covid-19. Goiânia decretou
sete dias de luto oficial e o
sepultamento do corpo do
político será em Jataí-GO,
sua cidade natal.
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Cão gera comoção no México

