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42
é o número de mortos pelo
novo coronavírus na
cidade do Rio de janeiro,
até ontemà noite. São
1.068 casos confirmados

militares e estaduais, além
dos municipais, chegamos a
um número preocupante de
42 óbitos na cidade do Rio de
Janeiro", disse o prefeito.
"Não pode ter aglomeração",
pediu o gestor.
A cidade do Rio já contabiliza 1.068 casos confirmados
de Covid-19, em 106 bairros.
De maneira isolada, a Barra da
Tijuca, na zona oeste, tem o
maior número de pacientes
contaminados (115). Por região, a zona sul concentra
mais pacientes diagnosticados
com o vírus (424).
Somente em hospitais da
rede municipal há 74 pessoas
internadas com o novo coronavírus, um aumento de 13
em relação ao sábado. Nove
óbitos foram confirmados nas
unidades de saúde geridas pela administração municipal.
Crivella voltou a fazer um
apelo para que idosos de comunidades do Rio aceitem a
proposta da Prefeitura para
que se isolem em hotéis da
cidade para evitar a doença.
"Temos mil vagas em excelentes hotéis, até com vista
para o mar", disse.
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ACERVO DA FAMÍLIA

91 anos, sobre sua
recuperação

Idosa de 91 anos infectada pelo
Covid-19 se cura e recebe alta no PR
RECUPERAÇÃO Vitalina Ferreira dos Santos, uma senhora de 91 anos, se recuperou do coronavírus em Cornélio Procópio, no interior
do Paraná, e recebeu alta
ontem, depois de dez dias
internada. A idosa disse que
havia viajado a São Paulo no
início de março, antes de ser
infectada.
“Estou maravilhosa, estou
aqui para o que der e vier!
Foi uma notícia agradável. O
médico chegou batendo palminha para mim, comemorando a minha vitória”, disse sobre o momento que recebeu alta. De acordo com a
filha Vitalina dos Santos

Barbosa, a mãe dela teve
pneumonia e ficou internada
por um dia na UTI, porém
sem apresentar um quadro
grave de saúde.
“Eu não estou me contendo de alegria. Só um milagre
mesmo. Minha mãe é cardíaca, tem pressão alta e a
recuperação foi ótima. Os
médicos estão pasmos de
ver. Isso é mão de Deus!”
disse emocionada ao site G1.
Vitalina e a filha, que a
acompanhou no hospital, ficarão em isolamento domiciliar por dez dias, mesmo
sem apresentarem sintomas
da doença. A filha aguarda
pelo teste da Covid-19.

PREFEITO DE SÃO
BERNARDO DO
CAMPO DEIXA UTI
RECUPERAÇÃO O prefeito de
São Bernardo do Campo (SP),
Orlando Morando, 45 anos,
recebeu alta da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e é
mantido em observação e
isolamento no hospital do
Hospital São Luiz, em São
Caetano do Sul. De acordo
com boletim médico, divulgado ontem, o quadro clínico
de Morando é estável. Ele está
internado desde domingo
passado após ter seu quadro
respiratório agravado em decorrência do coronavírus.

ADVOGADO PAULISTA
NÃO PAGARÁ FIES
ATÉ JUNHO
FINANCIAMENTO A Justiça de
São Paulo deferiu liminar
suspendendo o pagamento
das parcelas de abril, maio e
junho de um advogado beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) por causa da pandemia do novo coronavírus.
Com a decisão, a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação ficam
impedidos de cobrar o autor
da ação pelas parcelas.
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Estou
maravilhosa,
para o que
der e vier!
Foi uma
notícia
agradável.
O médico
chegou
batendo
palminha
Vitalina
Ferreira
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BRASIL

Marcelo Crivella
mantém medidas de
isolamento no Rio
PANDEMIA O prefeito do Rio
de Janeiro, Marcelo Crivella
(Republicanos), afirmou em
transmissão ao vivo em redes sociais, ontem, que,
após uma reunião com o comitê científico municipal,
decidiu manter todas as medidas de afastamento social
na capital fluminense.
Após analisar a curva de
contaminação pelo novo coronavírus na cidade em uma
reunião de mais de duas horas, o comitê formado por
infectologistas, diretores de
hospitais e médicos da rede
pública decidiu por unanimidade que o isolamento
tem que continuar.
"Levando em conta rede
privada, hospitais federais,
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