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24 casos suspeitos em
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O

Rio de Janeiro contabilizou a
terceira morte causada pelo
coronavírus: um idoso, de 65
anos, de Petrópolis. Os outros
óbitos foram em Niterói e Miguel Pereira. Em todo o estado, já são 119 pessoas
infectadas, 99 na capital. E o avanço da
doença entre os mais carentes começa
a preocupar. Segundo levantamento da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio,
com números da última quinta-feira,
são pelo menos 24 casos suspeitos entre
moradores de comunidades, sem confirmações ainda do Covid-19.
Manguinhos é onde há mais suspeitas, com seis, seguida por Jacarezinho e
Rio das Pedras, ambas com cinco. Vilar
Carioca tem duas. Em Vidigal, Rocinha, Mangueira, Cidade de Deus, Acari
e Caju também há casos. E esse número
deve aumentar quando forem atualizados pela prefeitura.
Para tentar conter o avanço do coronavírus nas comunidades, a Secretaria Municipal de Saúde diz, em nota,
o que tem feito de ações. “As unidades
de Atenção Primária intensificaram as
O QUE EU
orientações para a população atendida:
PRECISO
SABER
pedem que as pessoas evitem sair de
casa e detalham a correta higienização
Covid-19 tem
pessoal e do ambiente. Agentes comucura?
nitários informam sobre o uso de água
Sim. Inclusive,
sanitária para a limpeza de superfícies,
alertam a população para não comparo primeiro
tilhar utensílios de uso pessoal e recobrasileiro
mendam a destinação de um local da
internado com
casa para o familiar com suspeita de
coronavírus no
coronavírus. Se houver apenas um côpaís, em São
modo, que os infectados permaneçam
Paulo, já está
pelo menos a um metro de distância
curado.
O homem
dos demais”.

COMUNIDADES
Estado contabiliza três mortes e 119 pessoas infectadas. Desse total 99 estão
na capital. Secretaria municipal reitera que pessoas não saiam de casa

NOVOS CASOS NO ESTADO

Segundo comunicado da prefeitura de
Petrópolis, a nova vítima fatal do coronavírus retornou de viagem do Egito,
estava internado desde o início de fevereiro e morreu na noite de sexta-feira.
Petrópolis também divulgou que há
nova paciente confirmada com a doença: uma mulher de 29 anos, que teria
contraído a doença em viagem recente
a São Paulo e Salvador. Com outro caso
confirmado e 24 suspeitos, a cidade decretou o fechamento dos estabelecimentos comerciais a partir de amanhã.
A Secretaria de Estado de Saúde do
Rio divulgou em seu boletim diário que
também há 10 casos em Niterói, três em
Petrópolis e 1 em Barra Mansa, Guapimirim, Miguel Pereira, além de 4 do
exterior. Entretanto, a Secretaria de
Volta Redonda confirmou outros dois
pacientes: um homem de 58 anos, que
viajou para Paraty, e uma mulher de 60
anos, que esteve no aeroporto Santos
Dumont. Ambos estão em quarentena.

de 61 anos
contraiu o vírus
durante viagem
pela Itália.
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A pandemia do coronavírus avança nas comunidades, que são áreas de grande aglomeração e pouca - ou nenhuma - infraestrutura

Prefeito abrirá restaurante popular e quer mercado 24h
Ricardo Cassiano
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>A
> Prefeitura do Rio vai tomar novas medidas para conter a propagação do coronavírus na cidade. Entre elas, o prefeito Marcelo Crivella
decretou a ampliação do horário de
funcionamento dos restaurantes
populares. Dessa forma, três unidades do município (Bangu, Bonsucesso e Campo Grande) passam
a servir, além de café da manhã e
almoço, também jantar (entre 17h
e 20h), a partir da próxima quartafeira (25). Serão cobrados os valo-

res simbólicos de R$ 0,50 para café da
manhã e R$ 2 para almoço ou jantar.
E, mesmo com a recomendação
de evitar aglomerações, o carioca
tem deixado essa preocupação de
lado na hora de ir às compras. Para
tentar diminuir os riscos, o prefeito recomendou que não haja fila nos
supermercados.
“Vamos pedir que todo o supermercado do Rio organize um telefone
para entregas à domicílio. E a prioridade vai ser para os idosos. E estamos
pedindo aos supermercados para, se
quiserem, que trabalhem 24 horas”,
disse Crivella.

Marcelo Crivella
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ivemos tempos difíceis, estamos ameaçados pelo coronavírus e não sabemos quanto
tempo vai durar a pandemia. Toda a humanidade
está sofrendo e só podemos
sair dessa situação juntos. É
hora de pensar no coletivo,
de cuidarmos dos idosos,
que são quem mais sofrem
os efeitos da doença. Devemos olhar para o outro com
espírito de solidariedade.
A Quaresma, com a oração e o jejum, nos treina a
olhar com solidariedade
para os outros, especialmente para aqueles que
sofrem vítimas da doença.

Esse momento difícil de isolamento e apreensão nos faz
viver ainda mais com penitência, compaixão e esperança.
Devemos ainda exercitar
a humildade, porque muitas
vezes esquecemos que na vida
existem os momentos escuros.
Pensamos que eles só acontecem com os outros, mas desta
vez está preocupando a todos,
ninguém está excluído. Ninguém pode se dar ao luxo de
estar tranquilo, pois todos partilham estes dias difíceis.
O que está acontecendo nos
ajuda a lembrar de uma vez
por todas que a humanidade
é uma única comunidade. E
como é importante a fraterni-

dade universal, pois nós só
podemos sair desta situação juntos.
Neste momento em que
estamos isolados, somos
convidados a redescobrir e
aprofundar o valor da comunhão, que une todos os
membros da Igreja. Unidos
a Cristo, nunca estaremos
sozinhos. Que o Senhor nos
abençoe e Nossa Senhora
nos ampare.
Padre Omar: é o Reitor do Santuário
do Cristo Redentor do Corcovado. Faça
perguntas ao Padre Omar pelo e-mail
padreomar@padreomar.com. Acesse
também www.padreomar.com e www.
facebook.com/padreomarraposo

sistema econômico em que vive boa
parte do mundo é
bem esperto.
Existem, hoje, algumas raras tentativas de
imprimir nas sociedades
um senso de sensata solidariedade social.
Estamos tão imersos
no jogo, que não percebemos suas escancaradas
sutilezas.
O “sistema”, para minimizar sua consciência pesada, abre brechas para a
“manada” subserviente
respirar. Criam-se organizações supostamente
não-governamentais,

justamente para apagar os
incêndios produzidos pelas governamentais. Muitas fundações também cumprem esse papel.
É permitido pensar e falar, até certo ponto. Passou,
dançou.
Lembro-me de que, há
muitos anos, eu trabalhava
numa rádio estatal. O diretor resolveu, por algum motivo, denunciar atos ilícitos
do governo local. O departamento de jornalismo passou a disparar denúncias
comprometedoras de hora
em hora.
Não demorou muito e
uma ordem “de cima” man-

dou parar com a brincadeira. E tudo voltou ao
normal.
E é dentro dessa normalidade “que vivemos,
nos movemos e temos o
nosso ser”.
Ma s h á e s p e r a n ç a ,
aquela “esperança equilibrista”, que mostra que
“o show de todo artista
tem que continuar”.
Podemos. Vamos!
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