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CORONAVÍRUS

Deputado Estadual Mácio Canella foi alvo de uma Deputado Estadual Mácio Canella foi alvo de uma 
emboscada no centro de Belford Roxo; emboscada no centro de Belford Roxo; 
parlamentar não foi atingido.parlamentar não foi atingido.

Ela assumirá a Cinemateca Brasileira, Ela assumirá a Cinemateca Brasileira, 
também vinculada à pasta. O ator também vinculada à pasta. O ator 
Mario Frias é cotado para seu lugar.Mario Frias é cotado para seu lugar.

Carro de deputadoCarro de deputado  
é alvo de tiros em é alvo de tiros em 
Belford RoxoBelford Roxo  

Com testes distintos, 
clubes batem mil exames 
e somam 65 casos
 positivos de coronavírus
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deixa secretaria deixa secretaria 
de Culturade Cultura
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presidente 
Jair Bolso-
naro afir-
mou nesta 
quarta-feira 
(20) que 
o general 
E d u a r d o 
P a z u e l l o , 
que res-
ponde de 

forma interina pelo Ministério 
da Saúde, ficará “por muito 
tempo” à frente da pasta.

Ainda de acordo com o 
presidente, o general, que 
não tem formação na área de 
saúde, vai ser auxiliado no 
ministério por uma “equipe 
boa” de médicos.

Bolsonaro deu a decla-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião

O
ração ao conversar com pro-
fissionais de limpeza urbana 
que trabalhavam em um tre-
vo próximo ao Palácio da Al-
vorada, em Brasília.

General da ativa do Exército, 
Pazuello foi nomeado secretá-
rio-executivo do ministério – 
segundo cargo na hierarquia da 
pasta – e está como ministro de 
forma interina desde a semana 
passada, quando Nelson Teich 
pediu demissão.

Nesta quarta, o presidente 
foi perguntado na conversa 
com profissionais de limpeza 
se já havia escolhido o novo mi-
nistro da Saúde. Bolsonaro res-
pondeu que não, e falou sobre o 
futuro de Pazuello.

“Ele [Pazuello] vai ficar por 

Bolsonaro afirma que Pazuello 
fica 'por muito tempo' no
Ministério da Saúde

 Foto: Divulgação

Bolsonaro e Pazuello discutem mudanças no tratamento contra o novo coronavírus

Depois de um processo de “fri-
tura” que culminou com a saída 
hoje de Regina Duarte do cargo 
de secretária especial de Cultura, 
o ator carioca Mario Frias, que ga-
nhou fama no fim da década de 
1990 como galã do seriado teen 
Malhação, da TV Globo, é cotado 
para assumir o cargo.

A atriz pediu ao presidente Jair 
Bolsonaro para deixar o cargo e vol-
tar a São Paulo, onde ficará mais pró-
xima da família. Regina vai assumir 
a Cinemateca de São Paulo.  

As especulações sobre a possi-
bilidade de ele vir ocupar a função 
ficaram mais fortes quando Frias 
deu uma entrevista à CNN Brasil, 
em 6 de maio, em que se colocou 
como uma opção para o presiden-
te Jair Bolsonaro (“Olha só, para 
ser bem direto para o Jair: para 
o que ele precisar, estou aqui”). 
No dia seguinte, fez um post em 
seu Instagram dizendo que tinha 
participado de um “debatezinho” 

e criticou o que chama de “jorna-
lismo sujo”, numa referência aos 
entrevistadores da emissora.

Os rumores sobre a sua esco-
lha ganharam ainda mais força na 
manhã da terça-feira 19 , quando 
Bolsonaro compartilhou em seu 
perfil numa rede social o próprio 
vídeo em que o ator, um carioca 
de 48 anos, se colocava à disposi-
ção do presidente. À tarde, Frias 
ainda foi levado pelo presidente 
para um almoço no Palácio do 
Planalto com dirigentes do Fla-
mengo e Vasco, que querem a 
volta do Campeonato Carioca.

A veneração de Mário Frias por 
Bolsonaro e suas ideias fica eviden-
te em seu perfil no Instagram, com 
217 mil seguidores. No dia 3 de maio, 
por exemplo, postou um vídeo do 
presidente exaltado dizendo que 
“chegamos ao limite… e a Constitui-
ção será seguida a qualquer preço”. 
Ainda deixou registrado que estava 
“#fechadocombolsonaro”. Em 20 

Mário Frias é cotado para o 
lugar de Regina Duarte de maio, o ator publicou outra en-

trevista de Bolsonaro e escreveu: 
“Não existe essa palhaçada de in-
tervenção!!! #Foramaia somos uma 
democracia consolidada….O maior 
presidente da história”. Em outro 
momento, exibiu a participação 
que fez num programa da TV Ban-
deirantes em que, mais uma vez, 
partiu em defesa do mandatário e 
criticou o ex-ministro da Justiça Sér-
gio Moro: “O ego está falando mais 
alto do que o próprio cargo. Não 
consigo ver vantagem nenhuma 
em uma pessoa que sai de um lugar 
sujando o lugar ou falando mal do 
lugar…”. Em vários posts, ele tam-
bém exibe denúncias feitas na im-
prensa contra o governador Wilson 
Witzel, agora inimigo do presidente. 
Frias deixa claro em uma postagem 
o seu estilo, em tom político: “Nem 
sempre vou dizer o que você quer 
que eu diga. Isso não significa que 
não podemos ser amigos”.

Morador da Barra da Tijuca e 
surfista, Frias estreou na televisão 
em 1996, na série Caça-Talentos, 

estrelada por Angélica. Foi alçado 
ao posto de galã com o sucesso que 
fez em Malhação. Ainda na Globo, 
participou de produções como 
as novelas Senhora do Destino, 
na qual teve destaque com o per-
sonagem Thomas Jefferson, um 
deputado corrupto, e As Filhas da 
Mãe e a minissérie O Quinto dos In-
fernos. Atuou ainda na TV Bandei-
rantes, onde participou da novela 
Floribella, e na Record, de a Bela 
e a feia e A Terra prometida. Reali-
zou o sonho de ser apresentador, 
em 2010, no game show O último 

passageiro, da RedeTV!. Em 2017 e 
2018, apresentou o programa Tô de 
férias, da CVC, no SBT, e no ano se-
guinte voltou à Globo, onde partici-
pou da novela Verão 90. Seu último 
trabalho é o game show A Melhor 
Viagem, na RedeTV!. No cinema, 
Mário Frias participou apenas, em 
2004, do curta-metragem Mater 
Dei, de Ricardo Rama.

Casado com a publicitária 
Juliana Camatti, o ator é pai de 
Laura, de 8 anos, e Miguel, de 15, 
fruto de sua união anterior, com 
a atriz Nívea Stelmann.

muito tempo esse que tá lá. Não 
vai mudar não. Ele é um bom 
gestor, vai ter uma equipe boa 
de médicos abaixo dele".

Pazuello foi escolhido núme-
ro 2 da Saúde por sua experiên-
cia em logística, já que coman-
dou a "Operação Acolhida", que 
recebe em Roraima os venezue-
lanos que entram no Brasil.

Cloroquina
Com Pazuello à frente da 

pasta, o Ministério da Saúde 
divulgou nesta quarta o pro-
tocolo que libera no SUS o 
uso da cloroquina e da hidro-
xicloroquina até para casos 
leves de Covid-19. Até então, 
o protocolo previa os remé-
dios para casos graves.

O documento do governo 
afirma que não há garantia 
de cura e que o medicamen-
to pode até levar à morte; 
nenhuma autoridade assina 
protocolo.

A chegada de Pazuello ao mi-
nistério também marcou uma 
militarização da pasta.

O ator Mario Frias é cotado para assumir o lugar da atriz Regina Duarte na secretaria de Cultura

Foto: Divulgação

Quinta-Feira 21 de Maio de 2020 
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p r e f e i t o 
M a r c e l o 
C r i v e l l a 
a n u n c i o u 
na terça-
-feira a 
p r o r r o g a -
ção por 
sete dias 
de medi-
das restri-

tivas adotadas pela Prefeitu-
ra do Rio para o combate ao 
novo coronavírus na capital. 
Entre elas está o bloqueio de 
mobilidades em treze pon-
tos. Confira abaixo a relação 
dos bairros com restrição de 
mobilidade:

Santa Cruz - Rua Felipe 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

O
Cardoso (entorno do Terminal 
do BRT);

Madureira - Avenida Edgard 
Romero (trecho entre a desci-
da do viaduto Negrão de Lima 
até a altura da Escola Munici-
pal Carmela Dutra);

Freguesia - Centro comer-
cial da Freguesia;

Taquara - Nelson Cardoso, 
entre a Rua Baiquiris e Estrada 
do Tindiba;

Realengo- Avenida Santa 
Cruz (altura do Supermercado 
Guanabara);

Guaratiba - Bloqueado aces-
so à orla (na Estrada de Guara-
tiba);

Tijuca - Praça Saens Peña;
Grajaú - Largo do Verdun 

Confira treze bairros do Rio com
restrição de mobilidade para 
enfrentamento do novo coronavírus

Foto: Estefan Radovicz / Agência O Dia

Praça Saens Peña tem bloqueio e trânsito é desviado para General Roca, na Tijuca, Zona Norte do Rio

(para pedestres);
Méier - Rua Dias da Cruz, tre-

cho da área de lazer;
Pavuna - Região comercial 

da Avenida Sargento de Milí-
cias;

Cascadura - Praça Nossa Se-
nhora do Amparo;

Campo Grande - Calçadão;
Bangu- Calçadão
A justificativa para a ampliação 

do isolamento é a necessidade de 

manter o declínio na curva de con-
tágio. Crivella explica que a queda 
no número de pessoas infectadas é 
resultado das ações que já vem sen-
do tomadas desde o início do isola-
mento e que devem ser mantidas.

Quinta-Feira 21 de Maio de 2020 

O novo secretário Estadual 
de Saúde, Fernando Ferry, anun-
ciou uma mudança de protoco-
lo no tratamento dos casos do 
novo coronavírus. Ele pede que 
a população procure atendi-
mento logo que sentir os primei-
ros sintomas.

O objetivo da mudança é 
reduzir a necessidade de trata-
mento intensivo, antes que o 
vírus chegue a comprometer o 
funcionamento dos pulmões.

“Se nós internarmos os pa-
cientes quando ele tem 25% de 
lesão no pulmão, a gente leva 
esse paciente precocemente, dá 

oxigênio para ele, dá os remédios 
para ele e ele vai ficar de 3 a 5 
dias, que é o tempo que a gente 
chama de fase 2 da doença”, des-
tacou Ferry.

Chegada de respiradores
O Governo do Estado do RJ 

aguarda a chegada de 135 respira-
dores para o hospital de campa-
nha do Maracanã, na Zona Norte 
da capital fluminense. A unidade 
é a única deste modelo que foi 
inaugurada.

O hospital do Maracanã só es-
tará funcionando plenamente na 
sexta (22).

Mais de 320 pacientes com 
sintomas ou com a confirma-
ção de diagnóstico de Co-
vid-19 aguardam por leitos 
de UTI no estado. Outras 284 
pessoas esperam por um lei-
to de enfermaria.

O Rio de Janeiro passou nesta 
terça (19) dos 3 mil mortos pela 
Covid-19 desde o início da pan-
demia. Segundo dados da Secre-
taria de Estado de Saúde, foram 
227 mortes registradas desde se-
gunda-feira (18), um novo recor-
de de confirmações em 24 horas 
– o anterior foi na última quinta 
(19), com 197.

Witzel prevê volta gradual da atividade 
econômica no RJ a partir de junho e 
retomada 'quase plena' em agosto

Secretário de saúde muda protocolo e orienta pacientes a procurar 
unidades de saúde nos primeiros sintomas da Covid-19

No dia em que o estado atin-
giu a marca de três mil mortos 
por coronavírus, na última 
quarta-feira (20), o governador 
do Rio, Wilson Witzel, afirmou 
que prevê o retorno gradual da 
retomada da atividade econô-
mica a partir de junho.

Ainda segundo Witzel, de 
acordo com os dados que tem 
atualmente, ele espera uma re-
tomada "quase plena" da eco-
nomia em agosto.

"Pelo aumento das conta-
minações, eu acredito que 
nós vamos ter uma parede 
imunológica que vai nos 
permitir pelo mês de agosto 
uma quase que plena reto-
mada da economia, mas isso 
é uma avaliação que eu faço 
em cima dos dados de hoje. 
Isso pode até ser contestado, 
o doutor Ferry (secretário de 
Saúde) pode avaliar, mas eu 
estou trabalhando inclusive 
para crise econômica e para 
as finanças do estado com 
uma retomada gradual da 
nossa atividade econômica a 
partir do mês de junho. Espe-
ro eu que a partir do dia 1° de 

junho nós já possamos pen-
sar em algumas mudanças"

Witzel ressaltou que a 
análise dele é feita com da-
dos atuais e que a f lexibi-
lização ou endurecimento 
do isolamento social de-
vem ser pensados semana 
após semana.

"O isolamento social é uma 
avaliação que a gente tem que 
fazer semanal. A cada movi-
mento semanal da curva (de 
contágio), nós temos que estu-
dar o que vai acontecer".

O governador voltou a dizer 
que recomendou aos prefeitos 
a adoção de lockdown de acor-
do com a realidade de cada 
município.

"Esse planejamento de aber-
tura, de fechamento em rela-
ção a cada município ou regi-
ões da cidade do Rio de Janeiro 
tem que continuar. Cada re-
gião do município do Rio pode 
ser mais restrito o isolamento 
e outras menos restrito".

Segundo Witzel, na Zona 
Oeste da capital e na Baixa-
da Fluminense há um "pro-
blema grave".

Ele pede que a população procure atendimento logo que sentir os primeiros sintomas

Foto: Divulgação 
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Secretaria 
Municipal 
de Edu-
cação de 
M e s q u i t a 
disponibi-
lizou duas 
ferramen-
tas impor-
tantes para 
auxiliar os 

alunos da rede, que estão com 
aulas suspensas em função 
da pandemia do novo coro-
navírus. Pela internet, uma 
plataforma digital pode ser 
acessada a partir do endereço 
http://minhaaula.mesquita.
rj.gov.br, que funciona como 
uma biblioteca virtual. Quem 
preferir pode também solici-
tar apostilas impressas, com 
atividades propostas para os 
estudantes. Em ambos os ca-
sos, no entanto, a utilização é 
de caráter facultativo.

Na plataforma digital, há 
sugestões de leituras, vídeos 
e propostas de reforço esco-
lar. As apostilas, com ativida-
des específicas para cada ano 
de escolaridade, são elabora-
das para o equivalente a um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
mês de aulas, ou seja, cerca de 
20 dias letivos. Disponibiliza-
das na plataforma, elas podem 
ser impressas e distribuídas 
nas escolas da rede aos seus 
respectivos alunos. Mas isso de 
maneira segmentada, evitando 
aglomerações. Os responsáveis 
interessados em receber as 
apostilas impressas podem so-
licitá-las à Secretaria de Educa-
ção pelo e-mail apostilasedu-
cacao@mesquita.rj.gov.br ou 
pelo telefone (21) 3763-9683, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h. Há ainda essa opção 
na própria plataforma digital, a 
partir de um link.

As séries contempladas com 
apostilas vão do Infantil 4 ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
além da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Para os alunos de 
zero a 3 anos, estão disponíveis 
conteúdos interativos. Quanto 
à Educação Especial, conteúdos 
acessíveis estão sendo organi-
zados para integrarem a plata-
forma digital. Além disso, há a 
oferta de apostilas ampliadas, 
direcionadas aos alunos com 
baixa visão – o pedido deve ser 
sinalizado pelos responsáveis.

Medidas de prevenção 
adotadas

Essas ações estão sendo or-
ganizadas pelos profissionais 
que atuam na sede da Secreta-
ria Municipal de Educação, em 
parceria com os professores da 
rede. Estes participam de ma-
neira voluntária e colaborati-
va, encaminhando atividades 
propositivas. Todo o trabalho, 
desde o desenvolvimento até 

Educação de Mesquita disponibiliza 
materiais digitais e impressos
 para alunos da rede

Foto: Divulgação 

Com as aulas suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus, estudantes podem acessar plataforma online e receber apostilas com atividades complementares

a distribuição, atende as medi-
das de prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus, com a 
utilização de máscaras e luvas, 
higienização feita com álcool 
em gel e sabonete líquido e dis-
pensando profissionais que fa-
zem parte do grupo de risco no 
processo de entrega.

No entanto, é importante res-
saltar que essas ações apoiam 
alunos e familiares como com-

plementação ao ensino. Ou seja, 
elas não têm caráter obrigatório 
e não são contabilizadas para o 
cumprimento das 800 horas le-
tivas anuais, determinadas pelo 
Ministério da Educação. A de-
volução dessas apostilas com as 
atividades executadas ocorrerá 
no retorno das aulas presenciais. 
Ou, ainda, em momento oportu-
no, previamente orientado pela 
Educação de Mesquita.

Fiscais da Vigilância Sanitá-
ria, órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Nova 
Iguaçu interditaram, na tarde 
desta segunda-feira (18), a filial 
do Supermarket, na Rua Coronel 
Monteiro de Barros 322, em Aus-
tin, após denúncias de falta de 
higiene. Na ação, agentes encon-
traram baratas nas gôndolas, ali-
mentos com embalagens dete-
rioradas e produtos fora da data 
de validade. Tanto no salão de 
vendas do mercado quanto na 
área de estoque havia péssimas 
condições de limpeza e cuidado 
com os alimentos e produtos a 
serem vendidos.

Após a fiscalização, que resul-
tou na interdição e em dois autos 
de infração que serão converti-
dos em multas por total falta 

de higiene e comercialização de 
produtos impróprios ao consu-
mo, o estabelecimento recebeu 
um termo de intimação para que 
se readeque dentro de um prazo 
de 24 horas. Os agentes irão vol-
tar ao local nesta terça-feira para 
uma nova inspeção. Caso a de-
terminação não seja atendida, o 

funcionamento será embargado.
“O estabelecimento tem o 

direito de se defender e a inter-
dição vai ser feita dando tempo 
necessário para que o local seja 
higienizado e organizado no-
vamente”, finalizou Alexandre 
Guerra, superintendente da Vigi-
lância Sanitária.

Coronavírus – Jardim Sumaré e outros 
bairros recebem Barreiras Sanitárias

Vigilância Sanitária da Prefeitura de Nova Iguaçu interdita 
supermercado em Austin por falta de higiene Nesta terça-feira (19/5), dan-

do continuidade ao projeto 
iniciado na semana passada, 
as tendas educativas estão 
em novos pontos do municí-
pio, como no Jardim Sumaré. 
As barreiras sanitárias são os 
locais onde nossas equipes 
fornecem informações sobre 
o novo coronavírus, fazem 
aferição de temperatura com 
termômetros a laser,e também 
a distribuição gratuita de más-
caras.

O pedreiro Márcio Antônio 
(42 anos), morador de São João 
de Meriti há mais de 15 anos, 
aprovou a iniciativa, “A ação é 
muito boa porque tem gente que 
não tem condições de comprar 
uma máscara, assim ela pode vir 
aqui, pegar, e pode proteger a ela 
e a sua família”.

Muitas pessoas têm dúvidas 
sobre como se proteger e evitar 
a propagação do vírus, pensan-
do nisso, os agentes distribuem 
ainda panfletos informativos , 
afim de orientar a população me-
ritiense.

Não deixe de se proteger e ti-
rar dúvidas, se necessário, vá até 
um dos pontos abaixo:

– Praça de São Mateus (final da 
ciclovia)

– Praça de Éden
– Estação de trem de Coelho 

da Rocha
– Praça Carioca
– Praça da Bandeira
– Praça de Jardim Botânico
– Jardim Íris (em frente ao co-

légio Meriti)
– Jardim Sumaré (em frente à 

praça esportiva)

Os agentes irão voltar ao local nesta terça-feira

Foto: Divulgação
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BRT fe-
chou, nes-
ta terça-
-feira, as 
e s t a ç õ e s 
Olaria, Ar-
roio Pavu-
na, Divina 
P rov idên-
cia, Pedro 
T a q u e s , 

Guaporé, Cardoso de Mo-
rais e Santa Luzia, todas 
do corredor Transcarioca, 
por causa de vandalismo. 
De acordo com o consór-
cio, mais de 80 estações já 
foram alvos de furtos de 
equipamentos essenciais 
para a operação, praticados 
por vândalos e bandidos.

O consórcio disse que 
as estações fechadas fun-
cionaram durante vários 
dias em condições precá-
rias, para não prejudicar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
os passageiros que preci-
sam se deslocar por elas. 
A decisão de fechá-las foi 
para garantir a segurança 
dos próprios usuários.

"Infelizmente, para que as 
pessoas tenham uma ideia, 
de 125 estações que o BRT 
opera, 84 delas foram vanda-
lizadas nos últimos 60 dias, 
seja por roubo de cabos, 
quebra de portas, quebra de 
roletas, dentre outros tipos 
de crime, que muitas vezes 
inviabilizam a operação das 
estações e prejudicam prin-
cipalmente os usuários", 
conta o diretor de Relações 
Institucionais do BRT Rio, 
Bernard Fonseca.

O consórcio informou que 
o número de ocorrências nos 
três corredores que opera 
chegou a 160. A maior parte 
delas aconteceu na Transca-
rioca, que teve 87 ocorrên-

cias. Já na Transoeste foram 
48 e na Transolímpica 25. 
Os furtos de cabos, perfis de 
alumínio, bebedouros e fitas 
de led, além de depredação 
de catracas, bilheterias e vi-
dros são os crimes mais re-
correntes no sistema.

"Milhares de usuários são 
prejudicados por dia e tudo 

BRT fecha sete estações 
do BRT Transcarioca por 
causa de vandalismo

Foto: Divulgação / BRT Rio

Situação da estação Olaria

isso poderia ser amenizado 
se os órgãos de segurança 
pública participassem mais 
ativamente, garantindo a pre-
servação dessas estações e 
terminais e a integridade físi-
ca dos passageiros", destacou 
Bernard.

O BRT reforça que a se-
gurança dos terminais e 

das estações é atribuição 
do poder público, de acor-
do com a legislação. Os 
controladores trabalham 
apenas para orientar os 
passageiros para a opera-
ção do sistema. Ou seja, 
eles não têm poder de po-
lícia, assim como os moto-
ristas dos articulados.

Policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organizado 
(Draco) apreenderam, nesta ter-
ça-feira, uma série de materiais 
irregulares de uma distribuidora 
de sinais de Internet e telefo-
ne em Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio. O material estava 
em um depósito da empresa Vip 
Rio Telecomunicações LTDA, 
alvo da ação, e é avaliado em cer-
ca de R$ 500 mil.

De acordo com o delegado 
Gabriel Ferrando, titular da Dra-
co, o sócio da empresa, Marcos 
Antônio Cortinas Lopes, foi pre-
so no local. Ele foi autuado pelo 
crime de receptação e a compa-
nhia interditada.

"A empresa alvo da ação tem 
autorização para funcionamen-
to, junto aos órgãos oficiais, mas 
em seu depósito encontramos 
maquinários de origem ilícita, 
de propriedade de empresas 
concorrentes, tais como Claro, 
Vivo e OI", conta o delegado.

Ainda segundo Ferran-
do, a Vip Rio Telecomu-

nicações é considerada de 
grande porte e atende mais 
de 3 mil clientes de bairros 
da Zona Oeste e de regiões 
da Baixada Fluminense, 
junto com outras compa-
nhias do grupo.

"As investigações prosse-
guem, agora com foco no de-
lito de lavagem de dinheiro e 

rastreio da parte econômica 
movimentada pela empresa, e 
ainda visam apurar denúncias 
da relação do estabelecimento 
com grupos milicianos locais", 
acrescenta.

A reportagem tenta contato 
com a Vip Rio Telecomunica-
ções LTDA e Marcos Antônio 
Cortinas Lopes.

Carro do deputado Márcio Canella 
é alvo de tiros em Belford Roxo, RJ

Draco apreende R$ 500 mil em material 
irregular de telefonia em Campo Grande

O deputado estadual Már-
cio Canella (MDB) teve seu 
carro baleado por bandidos 
no início da tarde desta quar-
ta-feira (20), em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense.

O parlamentar passava pela 
Avenida Joaquim da Costa 
Lima, altura do bairro Lote XV, 
quando foi atacado por bandi-
dos que estavam em um outro 

veículo. Como o carro é blinda-
do, ninguém ficou ferido.

No momento dos disparos, 
Canella estava no carro com 
seu irmão e um policial que 
trabalha no seu gabinete na 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj).

O deputado e os demais ocu-
pantes do veículo registram ocor-
rência 54ª DP (Belford Roxo).

Material apreendido na ação

Carro do deputado Márcio Canella é alvo de tiros em Belford Roxo 

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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m duas se-
manas, o 
Flamengo 
fez, sozinho, 
mais de 300 
testes para 
coronav í-
rus entre 
jogadores, 
m e m b ro s 
da comis-
são técnica, 

funcionários e familiares deste 
grupo. Ninguém testou tanto 
num futebol brasileiro que ain-
da busca padrão e organização 
no retorno aos treinos e vislum-
bra mais adiante volta dos jo-
gos. Em seis estados, 14 clubes 
realizaram testes até agora.

Levantamento realizado pelo 
GloboEsporte.com aponta pelo 
menos 1.001 testes e 65 resultados 
positivos - não entraram na conta, 
por exemplo, a segunda leva de 
testes do Flamengo e clubes que 
não revelaram nem total de exa-
mes realizados e nem resultados. 
Índice de casos positivos para co-
ronavírus é de 6,5% dos testados 
até aqui. Destes, 22 são atletas de 
futebol. O restante pertence ao 
quadro de funcionários, comissão 
técnica ou é familiar ou trabalha 
para algum atleta.

Na liga inglesa, que ainda não 
voltou, foram seis casos positi-
vos em 748 testes - incidência 
de 0,8%. A Liga de Futebol Ale-
mã (DFL) realizou até o início de 
maio 1.724 testes de Covid-19 em 
atletas, treinadores, fisioterapeu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus

E
tas e outros profissionais envolvi-
dos nos treinamentos dos times 
da Bundesliga 1 e 2. Apenas 10 
pessoas tiveram resultado positi-
vo - incidência de menos de 0,6%. 
No Brasil, a CBF pediu aos clubes 
todas as informações para arma-
zenar banco de dados próprio de 
resultados de testes em clubes.

O número ainda é pequeno. 
Clubes aguardam autorização de 
retomada dos treinos, mas é refle-
xo da disparidade econômica e da 
falta de padronização destas tes-
tagens - o que poderia vir da CBF 
(a entidade nacional do futebol 
não distribuiu ainda a federações 
e clubes seu protocolo protetivo e 
de recomendações). Em entrevis-
ta na última sexta, o presidente da 
Comissão Nacional de Médicos 
de Futebol da CBF, Jorge Pagura, 
admitiu que fazer testes RT-PCR 
em todo o país é inviável.

- Não é o ideal (testes diferentes), 
mas são as armas que temos hoje - 
observou o chefe médico do Avaí, 
Luis Fernando Funchal, que parti-
cipou da produção do protocolo na-
cional da CBF e também do estado 
de Santa Catarina.

Hoje, há três tipos de testes 
mais comuns. O RT-PCR é mais 
caro, pode custar R$ 250 cada um 
em lote e tem a maior precisão do 
quadro clínico. Neste exame, uma 
espécie de cotonete é colocado 
dentro do nariz ou da garganta 
para coleta de mucosa e, depois, 
este material é examinado em la-
boratório. Mais dois outros testes 
sorológicos, um deles a sorologia 

venosa, com agulha na veia do 
braço, e a sorologia de teste rápido, 
com furo na ponta do dedo, com 
resultado em 10 a 15 minutos.

- Não dá para comparar resul-
tado do RT-PCR com teste rápi-
do. É um retrato não fidedigno 
- explicou Funchal.

O Avaí realizou 149 testes - atrás 
apenas do Flamengo na quantida-
de de testagem, graças a uma par-
ceria com grande laboratório -, com 
57 RT-PCR e 92 testes rápidos. De-
tectou quatro resultados positivos 
- com três jogadores já imunizados 
e um exemplo que cabe bem para a 
diferença de testes.

- O RT-PCR é praticamente im-
possível de dar erro. Um jogador 
nosso deu positivo nesse teste. 
Entrei em contato e ele me ques-
tionou: "não é possível, estou super 
bem. Tomamos todos cuidados". 
Fui conferir com o laboratório, que 
tinha a contraprova e foi taxativo. 
No exame sorológico dele, este teste 
rápido, tinha sido negativo - contou 
o médico do Avaí.

Com testes distintos, 
clubes batem mil exames e 
somam 65 casos positivos

Em seis estados, 14 clubes realizaram testes até agora.

Feminino tem três testes e 
100% positivo

Com mais de 270 mil casos diag-
nosticados e quase 18 mil mortes, 
o Brasil tem estágios diferentes de 
acompanhamento, flexibilização e 
transmissão da doença. Quarto es-
tado com maior número de casos 
(22.132 até terça-feira), o Amazonas 
teve primeiros testes no futebol 
divulgados. Foi no time feminino 
3B Sport, que disputa a série A2 do 
Brasileiro feminino. Dos três testes - 
do modo rápido - realizados, um no 
presidente (Bosco Brasil) e em duas 
jogadoras (Thaisinha e Gabi), os três 
deram positivo. O presidente en-
comendou mais 20 kits para testar 
mais atletas e funcionárias.

Os testes rápidos - que cus-
tam pelo menos metade do RT-
-PCR - são a maioria entre os mil 
realizados até aqui. Há dúvidas 
sobre a eficácia dele - com es-
tudos que apontam entre 40% 
a 80% de falsos negativos, caso 
do jogador do Avaí citado mais 
acima nesta reportagem.

Como os clubes devem 
driblar este problema em po-
tencial? Com questionários 
diários e rígidos para atletas e 
todos envolvidos no futebol. 
Tosse? Esposa gripada? Sem 
paladar? A recomendação é 
encaminhar a teste mais ela-
borado e ir para quarentena.

No Rio de Janeiro, por exem-
plo, a Ferj comprou 700 testes 
deste tipo. Nos últimos dias foi 
ao Volta Redonda (40 testes), 
Bangu (39), Portuguesa (40) 
e no Boavista (que não divul-
gou nem a quantidade nem o 
resultado de exames) - foram 
15 casos positivos detectados. 
Estava prevista a realização de 
testes no Resende, mas, com 
elenco e comissão técnica des-
manchados, foi cancelado. 
Nesta quarta, o Madureira deve 
passar por testes. No sindicato 
de atletas de futebol do Rio de 
Janeiro (SAFERJ), dos 20 testa-
dos, o que incluiu o RT-PCR, 12 
contraíram coronavírus.

Foto: Reprodução


