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m meio 
à pan-
d e m i a 
do novo 
c o r o n a -
vírus, o 
presiden-
te Jair 
Bolsona-
ro demi-
tiu nesta 

quinta-feira (16) o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Man-
detta. A informação foi divul-
gada pelo próprio ministro 
em uma rede social.

"Acabo de ouvir do presi-
dente Jair Bolsonaro o aviso 
da minha demissão do Minis-
tério da Saúde. Quero agra-
decer a oportunidade que 
me foi dada, de ser gerente 
do nosso SUS, de pôr de pé o 
projeto de melhoria da saúde 
dos brasileiros e de planejar o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus, o grande de-
safio que o nosso sistema de 
saúde está por enfrentar", es-
creveu Mandetta.

"Agradeço a toda a equipe 
que esteve comigo no MS e 
desejo êxito ao meu suces-
sor no cargo de ministro da 
Saúde. Rogo a Deus e a Nos-
sa Senhora Aparecida que 
abençoem muito o nosso 
país", prosseguiu.

o substituto dele no car-
go será o oncologista Nel-
son Teich.

Ex-deputado federal, Man-
detta estava à frente da pasta 
desde o início do governo, 
em janeiro de 2019, e ganhou 
maior visibilidade com a crise 
provocada pelo novo corona-
vírus. Na tarde desta quinta, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSImprobidade

E
Mandetta foi chamado ao Pla-
nalto para uma última reunião 
com Jair Bolsonaro.

Nas últimas semanas, con-
tudo, Bolsonaro e Mandetta 
tiveram divergências públicas 
em razão das estratégias para 
conter a velocidade do contá-
gio da Covid-19, doença provo-
cada pelo vírus.

Em entrevista ao Fantásti-
co, no domingo (12), Mandetta 
disse que a população não sabe 
"se escuta o presidente ou o 
ministro" da Saúde em relação 
a medidas.

Em coletiva nesta quarta 
(15), no Palácio do Planalto, o 
então ministro da Saúde disse 
que era claro o "descompasso" 
entre a pasta e as orientações 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo Mandetta, pessoas 
cotadas para a sucessão no car-
go chegaram a ligar para ele em 
busca de aconselhamento.

Na entrevista, o ministro 
também disse que a equipe 
montada por ele e empossada 
em 2019 trabalharia em con-
junto, e ajudaria na transição 
para evitar uma ruptura na po-
lítica contra a Covid-19.

 O último dia
Na manhã desta quinta, 

Mandetta participou de um 
seminário virtual sobre o en-
frentamento ao coronavírus. 
Durante o papo, afirmou que 
a perspectiva era de que a mu-
dança no comando do ministé-
rio acontecesse "hoje, no mais 
tardar amanhã".

No mesmo horário, o presi-
dente Jair Bolsonaro recebeu 
no Palácio do Planalto o onco-
logista Nelson Teich. O médi-

co, que atua em São Paulo, de-
sembarcou em Brasília como o 
principal cotado para assumir o 
Ministério da Saúde.

Em artigo recente sobre a 
pandemia, Teich se mostrou 
a favor do isolamento hori-
zontal, como Mandetta. Ele 
também afirmou, também em 
texto nas redes sociais que o 
enfrentamento da crise não 
pode levar em conta apenas 
fatores econômicos ou apenas 
fatores sanitários.

Até a publicação desta 
reportagem, nem a reunião 
com Bolsonaro nem a nome-
ação de Teich para o cargo ti-
nham sido oficializadas pelo 
Palácio do Planalto.

Discordâncias
O presidente defende o que 

chama de "isolamento verti-
cal", ou seja, isolar somente 
idosos e pessoas com doen-
ças graves, que estão no gru-
po de risco. Bolsonaro repete 
que o isolamento amplo, com 
suspensão de atividades, traz 
prejuízos à economia que ele 
considera até mais graves do 
que as mortes provocadas pelo 
coronavírus.

Mandetta anuncia em rede social 
que foi demitido por Bolsonaro 
do Ministério da Saúde

 Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, durante entrevista na última sexta-feira (3)

Mandetta reforçou nas úl-
timas semanas a necessida-
de de isolamento para toda 
a população e reafirmou que 
as recomendações e deter-
minações do Ministério da 
Saúde seguem parâmetros 
científicos e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Em três ocasiões diferen-
tes, Bolsonaro saiu por ruas 
de Brasília e cumprimentou 
apoiadores, mantendo con-
tato físico e descumprindo as 
orientações dadas por Man-
detta e pelas autoridades in-
ternacionais de saúde.

A discussão sobre as me-
didas de restrição, com sus-
pensão de atividades comer-
ciais e aulas, por exemplo, 
gerou embate do presidente 
não só com Mandetta, mas 
também com governadores 
- em especial com o de São 
Paulo, João Doria (PSDB), e 
o do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC).

Bolsonaro e Mandetta 
também discordaram sobre 
um remédio usado para tra-
tamento de malária como 
alternativa para o coronaví-
rus, a cloroquina.

Bolsonaro é entusiasta 
do remédio para tratar a Co-
vid-19. Mandetta alerta para 
a falta de estudos científicos 
sobre o tema.

 Para Bolsonaro, faltava 
'humildade' a Mandetta
A relação entre presidente e 

ministro se deteriorou nas úl-
timas semanas, com posições 
públicas dissonantes de am-
bos. Na semana passada, Bol-
sonaro afirmou em entrevista 
à rádio Jovem Pan que ele e 
Mandetta estavam se "bicando 
há algum tempo". O presidente 
declarou que faltava "humilda-
de" ao ministro.

"O Mandetta já sabe que a 
gente está se bicando há algum 
tempo, já sabe disso. Eu não 
pretendo demiti-lo no meio da 
guerra, não pretendo. Agora, 
ele é uma pessoa que [...] em al-
gum momento, ele extrapolou. 
Ele sabe que tem uma hierar-
quia entre nós, eu sempre res-
peitei todos os ministros", afir-
mou o presidente na ocasião.

Em resposta às críticas do 
presidente, Mandetta vinha 
repetindo que se dedicava ao 
trabalho.
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Um bebê de apenas nove 
meses foi diagnosticado 
com o novo coronavírus (co-
vid-19) em Teresópolis, na 
Região Serrana. Com o caso 
do recém-nascido, vai a 28 o 
número de crianças de até 10 
anos infectados pela doença 
no estado, segundo a Secre-
taria estadual de Saúde.

A Prefeitura de Teresó-
polis informou que o bebê 
com a covid-19 no muni-
cípio não tem histórico 
de viagem internacional. 
Além dele, há outras duas 
crianças com a doença na 
cidade: uma menina de 
cinco e outra de 10 anos.

Somando todos os casos, o 
município da Região Serrana 
já soma 32 doentes. Quatorze 

deles estão internados, sen-
do um em estado grave.

Há ainda 97 casos suspei-
tos aguardando a confirma-
ção do Laboratório Central 
de Saúde Pública Noel Nutels 
(Lacen-RJ). Outros 109 mora-
dores tiveram a infecção des-
cartada.

MAIS DE 40 MORTES 
EM 24H

De acordo com o último 
boletim da Secretaria esta-
dual de Saúde, divulgado 
ontem, o Rio teve em 24 ho-
ras 41 mortes pelo novo co-
ronavírus. Ao todo, são 265 
vítimas fatais e 3.766 casos 
confirmados da doença no 
estado. Há ainda 114 mortes 
sendo investigadas.

Bebê de 9 meses é diagnosticado 
com coronavírus no Rio

Há ainda 97 casos suspeitos aguardando a confirmação do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

Foto: Divulgação

favela de 
Acari entrou 
na lista de 
c o m u n i d a -
des cariocas 
com casos 
de morte 
do novo co-
r o n a v í r u s 
(covid-19). O 

primeiro óbito pela doença no 
bairro da Zona Norte do Rio foi 
confirmado nesta quarta-feira 
pela prefeitura. Agora, já são 10 
vítimas fatais da covid-19 em fa-
velas da capital.

O número de comunidades 
atingidas pela doença também 
sobe para 10. Rocinha lidera em 
casos confirmados e em mortes; 
veja a situação nas favelas:

. Rocinha: 36 casos (3 
mortes)

. Manguinhos: 8 casos (1 
morte)

. Vigário Geral: 7 casos (2 
mortes)

. Complexo da Maré: 5 ca-
sos (2 mortes)

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPandemia

A
. Cidade de Deus: 5 casos (1 

morte)
. Acari: 5 casos (1 morte)
. Parada de Lucas: 7 casos
. Vidigal: 3 casos
. Jacaré: 2 casos
. Complexo do Alemão: 1 

caso
Dos 3.766 casos casos 

confirmados de coronaví-
rus no estado, 2.510 estão 
na capital, de acordo com 
o último balanço da Se-
cretaria estadual de Saú-
de, divulgado ontem. Até 
o momento, 863 pacientes 
da cidade já foram recupe-
rados da doença. O núme-
ro de mortes no município 
foi a 52, fazendo com que a 
taxa de letalidade da região 
chegasse a 6,6%.

Segundo a prefeitura, há 
238 pacientes internados na 
rede municipal de Saúde, 81 
deles em UTIs.

O número de bairros com 
pelo menos um caso da do-
ença já chega a 148, atingindo 

todas as regiões da cidade.
Veja os bairros com mais 

casos:
1. Barra da Tijuca: 205 casos 

(5 mortes)
2. Copacabana: 158 casos 

(12 mortes)

Acari entra na lista de 
comunidades do Rio com 
morte por coronavírus

Foto:  Cléber Mendes / Agência O DIA

Grande aglomeração de pessoas na feira de Acari

3. Leblon: 108 casos (3 
mortes)

4. Tijuca: 94 casos (9 mor-
tes)

5. Botafogo: 89 casos (3 
mortes)

6. Ipanema: 85 casos (6 mortes)

7. Campo Grande: 62 casos 
(9 mortes)

8. Flamengo: 55 casos (4 
mortes)

9. Lagoa: 54 casos (1 morte)
10. Jacarepaguá: 53 casos (1 

morte)
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m u n i c í p i o 
de Duque de 
Caxias, na Bai-
xada Flumi-
nense, apre-
senta uma 
taxa de mor-
talidade preo-
cupante para 
i n f e c t a d o s 
pelo novo co-

ronavírus (covid-19). Na cidade 
de 920 mil pessoas, entre os 126 
casos confirmados com a doen-
ça, houve 25 mortes até o fim da 
tarde desta quarta, cerca de 1 para 
5. Enquanto isso, o principal hos-
pital caxiense tem poucos equi-
pamentos de proteção individual 
(EPIs), e funcionários reclamam 
da falta de treinamento para lidar 
com a pandemia.

Caxias, aliás, registrou a 
morte de paciente mais jo-
vem pela covid-19. Trata-se 
de Kamylly Ribeiro, de 17 
anos, que estava internada 
no Hospital Municipal Dr. 
Moacyr do Carmo. A adoles-
cente não tinha doença pre-
-existentes e ficou na 20 dias 
na unidade de saúde.

PARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
A taxa de mortalidade pelo co-

ronavírus no município é um dado 
sujeito a imprecisões, uma vez que 
está relacionado à quantidade de 
pessoas diagnosticadas com a doen-
ça. Se há poucos testes, ela pode ficar 
muito alta. Mas mesmo na compara-
ção com outras cidades do estado, os 
números de Caxias destoam.

O município de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminense, 
apresenta uma taxa de mortalida-
de preocupante para infectados 
pelo novo coronavírus (covid-19). 
Na cidade de 920 mil pessoas, en-
tre os 126 casos confirmados com 
a doença, houve 25 mortes até o 
fim da tarde desta quarta, cerca de 
1 para 5. Enquanto isso, o princi-
pal hospital caxiense tem poucos 
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs), e funcionários recla-
mam da falta de treinamento para 
lidar com a pandemia.

Caxias, aliás, registrou a morte 
de paciente mais jovem pela co-
vid-19. Trata-se de Kamylly Ribeiro, 
de 17 anos, que estava internada no 
Hospital Municipal Dr. Moacyr do 
Carmo. A adolescente não tinha 
doença pre-existentes e ficou na 20 
dias na unidade de saúde.

Duque de Caixas tem 
uma morte a cada cinco 
casos de coronavírus

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

      Município demorou para adotar medidas de isolamento social

A vacinação de rotina e a 
segunda fase de vacinação 
contra gripe estão de volta aos 
postos de saúde a partir desta 
quinta-feira (16/04). Para evitar 
aglomeração nas unidades, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
preparou uma programação até 
8 de maio para atender adultos 
e crianças em dias separados.

A segunda fase da vacinação 
contra a influenza vai atender 
membros das forças de seguran-
ça e salvamento, doentes crôni-
cos não transmissíveis, povos 
indígenas, caminhoneiros, mo-
toristas de transporte coletivo, 
portuários, população privada 
de liberdade, funcionários do 
sistema prisional e adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos sob me-
didas socioeducativas.

A população deve ficar aten-
ta pois na Vigilância em Saú-
de, no Centro, somente haverá 
aplicação das vacinas antirrá-
bica humana e BCG de acordo 
com a programação. 

Calendário de vacinação
• UBS Mangueira - 2ª feira (va-

cinação adulto) e 4ª feira (vacina-
ção criança), das 13h às 17h;

• UBS Califórnia - 2ª feira (va-
cinação adulto), 3ª feira (vacina-
ção criança) e 4ª feira (vacinação 
criança), das 08h30 às 16h30;

• UBS Chaperó - 2ª feira (vaci-
nação adulto), 4ª feira (vacina-
ção criança) e 6ª feira (vacinação 
adulto), das 08h30 às 16h30;

• UBS Vila Geny - 3ª feira (vaci-
nação criança) e 4ª feira (vacina-
ção adulto), das 08:30 às 16:30;

• UBS Vila Margarida - 4ª fei-
ra (vacinação criança) e 6ª feira 
(vacinação adulto), das 08h30 às 
16h30;

• UBS Vista Alegre - 2ª feira (va-
cinação criança) e 4ª feira (vacina-
ção adulto), das 08h30 às 16h30;

• Clínica da Família - 4ª feira 
(vacinação adulto) e 6ª feira (va-
cinação criança), das 08h30 às 
16h30;

• ESF Mazomba - 3ª feira (va-
cinação adulto) e 4ª feira (vacina-

ção criança), das 08h30 às 16h30;
• ESF Coroa Grande - 4ª feira 

(vacinação criança) e 5ª feira (vaci-
nação adulto), das 08:30 às 16:30;

• ESF Chaperó - 2ª feira (vaci-
nação criança) e 6ª feira (vacina-
ção adulto), das 08h30 às 16h30;

• ESF Odenit Maia - 4ª feira 
(vacinação criança) e 5ª feira (va-
cinação adulto), das 08h30 às 
16h30;

• ESF/UBS Engenho - 2ª feira 
(vacinação adulto) e 5ª feira (va-
cinação criança), das 08h30 às 
16h30;

• ESF Ilha da Madeira - 4ª fei-
ra (vacinação adulto), 08h30 às 
16h30.

Atenção: Vigilância em Saúde
• 2ª feira - vacinação apenas 

antirrábica humana, das 8h às 
16h30;

• 4ª feira - vacinação antirrá-
bica humana, das 8h às 16h30, e 
BCG, das 8h às 12h;

• 6ª feira - vacinação antirrá-
bica humana, das 8h às 16h30, e 
BCG, das 8h às 12h.

Prefeitura de Nilópolis decreta 
situação de calamidade pública

Prefeitura divulga calendário da vacinação contra gripe
Fica determinado a suspen-

são por tempo indeterminado os 
serviços em bares, restaurantes, 
clubes, confecções, lojas em ge-
ral, salões de beleza, esmalterias, 
barbearias, comércio varejista, 
atacadistas e estabelecimentos 
congêneres, feira-livres, centros 
comerciais e shoppings-centers.

É proibida também a realização 
de eventos e de reuniões de qual-
quer natureza de caráter público 
ou privado, incluindo celebrações 
religiosas em templos e nos demais 
espaços destinados às atividades 
religiosas de quaisquer credos, que 
impliquem aglomeração de qual-
quer número de pessoas, sendo 
permitida apenas a transmissão 
online. O Parque Natural de Ge-
ricinó, Vila Olímpica e o Mercado 
Popular de Nilópolis também per-
manecem fechados por tempo in-
determinado.

O fechamento ao público não 
se aplica a supermercados, farmá-
cias, laboratórios, clínicas médicas, 
mercados, padarias, açougues, es-
tabelecimentos de fornecimento 
de água potável, venda e entrega 

de gás tipo GLP, postos de combus-
tíveis, loja de produtos veterinários 
e alimentação animal.

Já os pequenos estabelecimen-
tos comerciais referentes a bares, 
restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
quiosques e trailers podem funcio-
nar para a retirada de produtos no 
próprio estabelecimento, vedada, 
em qualquer hipótese, a permanên-
cia no local e devem ser adotadas 
todas as medidas de higienização e 
distanciamento dos consumidores.

Ruas do centro e bairros em Ni-
lópolis se encontram com aglome-
rados de pessoas, desrespeitando 
o isolamento social, providência 
tomada mundialmente. É impor-
tante ressaltar que o isolamento so-
cial é o melhor a fazer para evitar a 
transmissão do novo coronavírus, 
não só se proteger, mas também 
outras pessoas, principalmente as 
mais vulneráveis.

Os agentes municipais atuarão 
para manter o cumprimento do de-
creto. Aqueles que descumprirem 
as medidas estabelecidas serão pu-
nidos administrativamente e pode-
rão responder judicialmente.

A taxa de mortalidade pelo 
coronavírus no município é um 
dado sujeito a imprecisões, uma 
vez que está relacionado à quan-
tidade de pessoas diagnosticadas 
com a doença. Se há poucos tes-
tes, ela pode ficar muito alta. Mas 
mesmo na comparação com ou-
tras cidades do estado, os núme-
ros de Caxias destoam.

Na capital, por exemplo, a 
taxa de mortalidade está em 
6%, ou seja, quase uma pessoa 
a cada 20 diagnosticadas acaba 
morrendo. Nas vizinhas Nova 
Iguaçu e Belford Roxo, também 
na Baixada, o porcentual se en-
contra no patamar da capital.

ISOLAMENTO TARDIO
Em Caxias, até o prefeito foi 

contaminado pela covid-19. Antes 
um negacionista da gravidade da 

doença e da necessidade de ado-
tar medidas de isolamento social, 
Washington Reis (MDB) teve a 
confirmação de que está infectado 
no sábado. Foi internado e está no 
Hospital Pró-Cardíaco ,em Botafo-
go, na Zona Sul da capital.

O fechamento do comércio 
na cidade só foi determinado 
por Reis no dia 3 de abril, após a 
confirmação da primeira morte 
pela doença. A ordem veio mais 
de duas semanas após a decisão 
do governador Wilson Witzel 
(PSC), que decretou emergência 
no estado em março.

SERVIDORES
A situação no município é alar-

mante também por problemas da 
Saúde que vão além do número de 
mortos. Servidores da área não ha-
viam recebido até a terça os salários 

de março. Segundo a reportagem 
apurou, os vencimentos caíram 
nas contas após o atraso ser divul-
gado pela imprensa.

"Estamos nos sentindo fragi-
lizados, e uma grande parte da 
equipe está de licença por suspei-
ta ou por ser do grupo de risco", 
conta uma profissional, que pre-
feriu não se identificar.

No total de casos confirma-
dos, Caxias é a quarta cidade 
com mais vítimas do corona-
vírus no Rio. Depois da capital, 
as que mais registram conta-
minados são Niterói, na Região 
Metropolitana, e Volta Redonda, 
no Sul Fluminense. Ambas, con-
tudo, têm taxas de mortalidade 
bem inferiores: 7% e 5%, res-
pectivamente. Ao todo, o estado 
tem 3.766 confirmações da co-
vid-19, com 265 mortes.
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U n i d a d e 
P r i s i o n a l 
da PM do 
Rio, em Ni-
terói, tem 
o primeiro 
caso con-
firmado de 
c o r o n a v í -
rus entre 

policiais militares presos. A 
informação foi confirmada 
pelo comando do presídio ao 
Ministério Público do Rio. O 
agente contaminado é um sar-
gento, que começou a apre-
sentar sintomas da Covid-19 
no dia 3 de abril. Levado ao 
Hospital Central da PM, ele foi 
testado no dia 10. Quatro dias 
depois, saiu a confirmação.

Atualmente, o policial 
está isolado dentro do presí-
dio. O sargento está preso na 
unidade desde 2015.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNiterói

A
Para conter a expansão 

da doença, o comando de-
terminou que todos os PMs 
que trabalham no local usem 
máscaras durante o tempo 
que permanecerem dentro 
da cadeia. Toda semana, um 
médico vai ao local para ava-
liar agentes que apresentam 
sintomas. Há outros policiais 
isolados com suspeita de in-
fecção pelo coronavírus na 
unidade.

As v isitas no presídio 
— onde estão presos 280 
PMs — estão suspensas.  O s 
detentos foram separados 
em celas com no máximo 
duas pessoas.

Na semana passada, o Mi-
nistério Público do Rio en-
trou na Justiça para obrigar a 
Polícia Militar a fornecer más-
caras e álcool em gel aos agen-
tes que patrulham as ruas do 

estado. Na Ação Civil Pública, 
que tramita na 7ª Vara de Fa-
zenda Pública do Tribunal de 
Justiça do Rio, o MP também 
pede que todos os integrantes 
da PM sejam obrigatoriamen-
te testados para o coronavírus 
e que os agentes com testes 
positivos sejam isolados. A 
ação foi proposta por promo-
tores do Grupo de Atuação 
Especializada em Segurança 
Pública (Gaesp).

Na ação, o MP pede que a 

Unidade Prisional da PM do Rio 
tem primeiro caso confirmado 
de preso com coronavírus

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Entrada da Unidade Prisional da PM, em Niterói 

Justiça determine liminar-
mente que a PM distribua 
máscaras e álcool em gel aos 
policiais em até sete dias e 
faça um "mapeamento de ris-
co da atividade da Polícia Mi-
litar para o novo coronavírus, 
identificando as atividades se-
toriais que demandam ações 
específicas de prevenção".

O Gaesp também cobra que 
a PM adote medidas para a 
proteção de agentes em gru-
pos de risco. No documento 

enviado à Justiça, o MP infor-
ma que, segundo uma pesqui-
sa feita pelo Serviço de Apoio 
à Saúde do Policial (Sasp) da 
PM, 71% dos 5.460 agentes 
entrevistados estavam com 
excesso de peso — "sendo 
que 68% estavam com so-
brepeso e 32% com obesi-
dade". A pesquisa também 
apontou que "4,8% afirma-
ram saber serem hiperten-
sos, enquanto 21% apresen-
taram pressão elevada".

A esposa de um PM do 6º 
BPM (Tijuca) foi sequestra-
da e torturada, na tarde desta 
quarta-feira, por traficantes do 
Morro do 18, em Água Santa, na 
Zona Norte do Rio. A mulher, 
que tem 37 anos e está grávida 
de sete meses, foi abordada por 
um bandido quando trafegava 
de carro pela Rua São Francisco 
Xavier, próximo ao Colégio Mi-
litar, no Maracanã. Ele estava a 
pé e armado com um revólver.

De acordo com o registro de 
ocorrência feito pela Polícia 
Militar, o criminoso entrou no 
carro da vítima e a levou até o 
Alto da Boa Vista. Lá, ele en-
trou em contato com o marido 
dela exigindo pagamento para 
libertá-la. Foi quando o bandi-
do descobriu que a mulher é 
esposa de um PM.

O criminoso, então, a levou 
para o Morro do 18, onde ela 
foi torturada por cerca de duas 
horas por traficantes da comu-
nidade, ainda segundo a ocor-
rência policial.

Depois da sessão de tortura, 
a vítima foi escoltada de carro 
até a Avenida Brasil, na altura 
do Viaduto Lobo Júnior, na Pe-
nha. De lá, ela dirigiu sozinha 
por cerca de 3 km, até a Rua 
Firmino Gameleira, em Olaria, 
onde pediu socorro para pedes-
tres, que ligaram para o 190.

A mulher foi socorrida por 
agentes do 16º BPM (Olaria), 
que acionaram o Samu para 
levá-la a um hospital da região. 

Depois de receber atendimen-
to médico, ela foi registrar o 
caso na 19ª DP (Tijuca), mas a 
ocorrência seguiu para a 18ª 
DP (Praça da Bandeira), res-
ponsável pela área onde ela foi 
sequestrada.

A delegada Carina Bastos, 
titular da 18ª DP, disse que os 
policiais da distrital estão fa-
zendo as investigações para 
identificar e capturar os res-
ponsáveis pelo crime.

PM do Choque que estava desaparecido é 
encontrado morto em mata da Baixada

Esposa grávida de PM é sequestrada e 
torturada por traficantes do Morro do 18

O corpo do sargento da 
PM José Cláudio Guimarães 
de Sousa, de 44 anos, foi 
encontrado, na tarde desta 
quarta-feira, em uma região 
de mata de Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. O po-
licial, que era lotado no Ba-
talhão de Polícia de Choque 
(BPchq), estava desapareci-
do pelo menos desde a ma-
drugada de ontem.

De acordo com a Polícia 
Militar, o corpo do sargento 
estava na Estrada Federal de 
Tinguá (RJ-111), às margens 
do Rio Iguaçu, no bairro Vila 
de Cava. Ele foi encontra-
do por agentes do 20º BPM 
(Mesquita), após denúncia 
recebida pelo 190. A moto do 
PM estava próximo no local.

O corpo do militar foi re-
conhecido por familiares e a 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF) 
foi acionada para investigar 
o caso. Ainda não há infor-
mações sobre o que levou à 
morte do policial.

" Fo i  re a l i z a d a  p e r í c i a  n o 
l o c a l  e  te s te m u n h a s  e s t ã o 
s e n d o  o u v i d a s .  O u t ra s  d i -
l i gê n c i a s  e s t ã o  e m  a n d a -
m e nto  p a ra  e s c l a re c e r  o 
c a s o" ,  a  Po l í c i a  C iv i l  a c re s -
c e nto u ,  e m  n o t a . 

O  s a r g e nt o  e s t a v a  n a  P M 
h á  1 8  a n o s  e  d e i x a  e s p o s a 
e  f i l h o s .

"Ainda não há informações 
sobre o sepultamento", a cor-
poração informou.

José Cláudio Guimarães de Sousa estava há 18 anos na PM 

Foto; Arquivo Pessoal

 Foto: Reprodução / Google Street View

O caso é investigado pela delegacia da Praça da Bandeira 



POLÍTICA

IN
FO

Sexta-Feira 17 de Abril de 2020

6 ESPORTES

esmo sem 
g a ra nt i a s 
sobre a re-
tomada do 
calendário, 
a Federa-
ção de Fu-
tebol do 
Rio de Ja-
neiro (Ferj) 
se mexe 

para reunir condições para a 
volta das atividades no futebol 
carioca. Na última quarta-fei-
ra, a Comissão Médica Espe-
cial Temporária finalizou um 
documento, batizado de "Jogo 
Seguro", em que elencou con-
dições básicas para o futuro 
reinício dos trabalhos.

Em 12 páginas, a lista de 
recomendações servirá de 
base para os clubes que ter-
minarão a disputa do Cam-
peonato Carioca e traz exi-
gências a serem cumpridas 
antes e durante os treinos. 

A começar pela testagem 
de todos os envolvidos em 
intervalos de sete e três dias 
antes do retorno das ativida-
des. O que precisa ser repeti-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

M
do antes do reinício da com-
petição, quando o protocolo 
deve ser atualizado.

Quem for recém-contamina-
do deve ficar em quarentena, 
enquanto os atletas conside-
rados imunizados precisam 
trabalhar de forma separada. 
Profissionais do grupo de risco 
serão poupados.

A Fferj garante que, para a 
volta ao trabalho, cada clube 
terá quantidade suficiente de 
"álcool líquido a 70%, álcool 
em gel em dispenser, desin-
fetantes, máscaras cirúrgicas, 
luvas de procedimento, entre 
outros que sejam necessá-
rios". Além da aquisição de 
testes rápidos, que serão fei-
tos em jogadores e "contactan-
tes familiares" (ou seja, quem 
mora com o atleta), as comis-
sões técnicas e restante do es-
tafe envolvido no dia a dia.

Apesar de detalhado, o 
protocolo não estipula pra-
zo de volta das atividades. 
A comissão médica, lidera-
da por Botafogo, Flamengo, 
Vasco e Boavista, é repetitiva 
em afirmar que o retorno só 

acontecerá após aprovação 
das autoridades de saúde. 

- O retorno às atividades 
acontecerá após expressa au-
torização das entidades com-
petentes. Este documento não 
propõe prazos para que isso 
aconteça. Cabe ressaltar que 
alterações, ajustes, aperfeiçoa-
mentos e adequações poderão 
ser feitos à qualquer tempo - pu-
blicou em parte do documento. 

Protocolo interfere 
nos treinos

As regras também se aplicam 
dentro das quatro linhas. Com 
as novas orientações, os treinos 
seriam mais limitados para di-
minuir o risco de contágio. A exi-

Com 12 páginas, protocolo da Ferj 
exige exames em série e uso de 
máscaras para comissão técnica

Apesar de detalhado, o protocolo não estipula prazo de volta das atividades

gência é de atividades adaptadas 
para pequenos grupos, em dis-
tância segura e com orientadores 
exclusivos. Todos os membros 
da comissão técnica usarão más-
caras durante os trabalhos.

- Vale a pena ressaltar que 
cada grupo terá seu próprio sta-
ff, diminuindo assim o risco de 
transmissão. Esse grupo deve 
se repetir diariamente no intui-
to de minimizar a disseminação 
de uma possível contaminação 
dentro do grupo - continuam os 
médicos 

Academias e vestiários de-
vem ser evitados. Espaços 
como a fisioterapia e o depar-
tamento médico ficarão mais 

restritos. A proposta é que os 
profissionais passem o menor 
tempo possível e tenham pou-
co contato. Por isso, os atletas 
levariam as próprias roupas e 
materiais para lavar, além de 
fazerem todas as refeições nas 
próprias casas. 

Mesmo com a cautela, o 
documento trata do possível 
retorno dos jogos pela preo-
cupação com o transporte. Diz 
que, "mantido o cenário atual, 
deve-se abrir o precedente do 
jogador se dirigir ao estádio 
em seu carro particular". Se o 
ônibus do clube for a única al-
ternativa, deve-se ter espaça-
mento mínimo e uso de álcool 
em gel na entrada e na saída.

Foto: Ronald Lincoln


