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Castro ‘atravessa o samba’ e canta
pagode sem máscara na pandemia
Vídeo teria sido gravado em fevereiro. Apesar do frasco de álcool na mesa, todos estavam sem máscaras
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O

governador em exercício, Cláudio Castro,
se envolveu em mais
uma polêmica por
não respeitar determinações
de autoridades de Saúde. Em
outro vídeo nas redes sociais,
participa de mais um evento
na pandemia. Desta vez, a imagem teria sido feita antes de
sua festa de aniversário em Petrópolis, no fim de semana. No
vídeo, Castro está numa roda
de samba em local fechado
em que todos que aparecem
na imagem não usam máscaras, item essencial no combate
à covid-19. Ele pega o microfone ao lado de um frasco de
álcool e, meio desafinado, dá
canja cantando trecho da música ‘Domingo’, do grupo SPC.
A assessoria do governo informou que o vídeo foi gravado
mês passado, quando o governador ainda não havia assinado o decreto de restrições em
vigor. No entanto, os eventos
em comemoração ao Carnaval
estavam cancelados por conta
da alta contaminação.
A pesquisadora em Saúde
da UFRJ e membro do Comitê
de Combate ao Coronavírus da
UFRJ, Chrystina Barros, disse a O DIA que “todos estão
cansados de rotinas que requerem atenção redobrada
da higienização das mãos,
uso de máscaras e a não aglomeração e que, além disso, a
Educação é o único caminho.
Ao citar Castro, afirmou que
faz parte do comportamento
humano seguir exemplos.
“Nesse sentido, principalmente lideranças, as pessoas

que têm as responsabilidade
de tomar decisões, ensinam
e orientam pelo exemplo do
que propriamente por decreto. É lamentável que no
Brasil a gente tenha crise de
maus exemplos, lamentou.
A médica geriatra e psiquiatra Roberta França enfatizou que o governo tem que
dar bons exemplos. “O mau
exemplo desde sempre veio
do governo. Seja no governo
federal, do estadual e municipal. Em momento algum na
pandemia nós tivemos fala
coesa e responsável para que
a população compreendesse
a gravidade da situação. Não
tivemos campanha nacional

Outro recorde
de mortes no
país: 3.869

O mau exemplo
desde sempre veio
do governo. Seja no
governo federal,
do estadual e
municipal”
ROBERTA FRANÇA, médica
geriatra e psiquiatra

Em mais um vídeo, Cláudio Castro aparece dando canja ao cantar trecho da música ‘Domingo’, do grupo SPC

direcionada aos brasileiros.
Quando a gente fala para as
pessoas que elas precisam ficar em casa e adotar todas as
restrições, e horas depois nós
vemos nossos representantes
se comportando de uma maneira completamente diferente de tudo aquilo que a ciência
e os especialistas estão falando, como vamos querer que a
população siga?”, questiona.
França reforça que os maus
exemplos vêm de cima. “Como

vamos convencer as pessoas
sobre a gravidade da doença?
É difícil de trabalhar nessa situação há mais de 1 ano e 2 meses, porque parece que estamos enxugando gelo. A gente
fala, explica, pede, implora,
mas das autoridades vemos
exatamente o contrário”, diz.
No último domingo, Castro
comemorou aniversário de 42
anos ao lado de familiares e
amigos. O evento reuniu dezenas de pessoas em casa aluga-

da por ele em Itaipava, Petrópolis. A prefeitura local decretou isolamento e proibiu aglomerações até domingo. Castro
chegou a pedir desculpas pelo
ocorrido. O MP Estadual informou que vai analisar os fatos.
A Alerj divulgou que não há
ato previsto para o caso. A Polícia Civil não se pronunciou.
A bancada do PSOL na Alerj
entrou, ontem com representação no MP do Rio apuração
de irregularidades na festa

Pessoa com comorbidade receberá
vacina com remessa de novas doses
Capital do estado planeja chegar a um milhão de vacinados até o fim do mês de abril
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O leque de pessoas vacinadas
no Rio vai aumentar em abril.
Além dos idosos que seguem,
o governo do estado anunciou, na terça-feira, calendário para agentes de segurança. A Prefeitura do Rio também vacinará profissionais
de Saúde e professores e, com
isso, a capital planeja chegar
a um milhão de pessoas vacinadas até o fim do mês. Pessoas com comorbidades também estão no planejamento
do município para entrarem
na lista de prioridades.
Mas, para o plano ser concretizado, a Secretaria Municipal de Saúde depende da
chegada de novas remessas da
Coronavac e da Oxford/AstraZeneca, esta já com produção
da Fiocruz, que deve entregar
20 milhões de doses para o governo federal. A expectativa é
que a distribuição de vacinas
acelere esse mês.
“Claro que a gente depende do aporte de doses e espera
compatibilizar nosso calendário com os governos federal e
estadual para que possa fazer

Mais postos
de vacinação
NA

esse planejamento de maneira
organizada e não falte vacina
para ninguém”, comentou o secretário Daniel Soranz. “A gente fica geralmente com 4,4%
(das remessas entregues). Se
isso se confirmar, a gente consegue vacinar todas as pessoas
com mais de 50 anos, comorbidades e professores”.
Soranz deve se reunir nos
próximos dias com outros secretários municipais e com o
estado para ajustar o calendário único. O governador

anunciou o calendário unificado, mas avisou que não precisa ser obrigatoriamente seguido pelos prefeitos. Apesar
de o governo não ter incluído
pessoas com comorbidades, a
Prefeitura do Rio quer vaciná-las quando possível.
“Comorbidade é essencial,
tem que ser prioridade. Mas
dá pra compatibilizar com
professores, forças de segurança, para que a gente possa
vacinar as pessoas o mais rápido possível”, disse.

Cidade das Artes, na
Avenida das Américas
5.300, já está recebendo
pessoas para se vacinar. O
novo posto foi inaugurado
ontem com a imunização
de idosos de 69 anos. A primeira foi Sílvia Maria Bastos, que comemorou com o
brado de “viva o SUS!”, que
ganhou as redes sociais. Ela
foi vacinada pelo próprio secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.
E hoje, um novo posto
será aberto no Museu do
Amanhã, no Centro do Rio,
para vacinação contra covid-19. A população poderá
comparecer para receber a
dose da vacina de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.
Nesta quinta, a vacinação
será aplicada em pessoas
com 68 anos. Durante a manhã, mulheres serão imunizadas e à tarde, os homens.

de aniversário. Para a deputada estadual Renata Souza,
há fortes indícios de improbidade, de violação do Código
de Ética dos servidores e desrespeito ao decreto municipal que proíbe aglomerações.
Flavio Serafini, Eliomar Coelho, Monica Francisco e Dani
Monteiro, todos do PSOL, e os
deputados Waldeck Carneiro (PT) e Enfermeira Rejane
(PCdoB) também assinaram
o documento.

> O Brasil bateu ontem
mais um triste recorde e
atingiu a marca de 3.869
mortos por covid-19 em
24 horas. Com isso, o número de óbitos a 321.515.
Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número de casos em apenas
um dia foi de 90.638. Já
os acumulados somam
12.748.747 e a média móvel de mortes chegou a
2.977, a mais alta desde o
início da crise sanitária.
O ranking é liderado por São Paulo, com
74.652 óbitos. O Rio continua em segundo, com
36.727 mortes, seguido
por Minas (24.332), Rio
Grande do Sul (19.736) e
Paraná (16.717).
Conforme último
registro da Secretaria
Estadual de Saúde, 12
pessoas morreram por
hora no estado por
covid-19. Foram 283
mortes nas últimas 24
horas, sendo o maior
número desde junho
e o terceiro maior da
pandemia. O tempo
de espera por um leito
de UTI Covid está alta.
Um paciente, em estado grave, leva em média 25 horas para conseguir leito de UTI. Há
pouco menos de duas
semanas, o tempo era
de 8 horas.

Belford Roxo tem o
quarto menor índice
de óbitos no Brasil
Um ranking da Macroplan
Consultoria coloca Belford
Roxo como a 4ª cidade no
país (entre 100 pesquisadas) – e a 1ª no Estado do
Rio - com o menor índice
de mortes por covid-19. O
município ficou à frente de
cidades como Franca – SP
(10º lugar) e Montes Claros
– MG (7º). No item taxa acumulada de óbitos até 23 de
março de 2021 por 100 mil
habitantes, Belford Roxo
tem 87,7. O estudo foi publicado na revista Exame.
Desde o início da pandemia, Belford Roxo registrou 17.730 casos confirmados, sendo que, deste total,
17.281 foram curados. Comparando com Petrolina
(PE), a 1ª colocada, destaca-se que Belford Roxo tem
mais de 600 mil habitantes, enquanto o município
pernambucano tem pouco
mais de 350 mil habitantes
e renda média per capita de
R$ 2.200. A de Belford Roxo
é aproximadamente meio
salário mínimo (R$ 550).
Para combater a pandemia, a Prefeitura de Belford
Roxo investiu em equipamentos e estruturou toda a
rede de Saúde, dando prio-

ridade ao Hospital Municipal,
UPA Bom Pastor, UPA Lote XV
e Hospital Fluminense (conveniado com o SUS), além de
instalar em Xavantes o Centro
de Tratamento Avançado, que
funciona como base de apoio
aos que saem do CTI do Hospital Fluminense e ter alta.
“Fizemos mais de 121 mil
testes rápidos e aparelhamos
a rede de Saúde para atender à
população. Estamos na fase de
vacinação. Fico orgulhoso por
Belford Roxo fazer este excelente trabalho com único objetivo de salvar vidas”, destacou
o prefeito Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho.
O secretário de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que foi
feita sanitização em diversos
locais para evitar a propagação do vírus, além de vacinar
mais de 30 mil pessoas. “Fizemos 1.953 exames RT – PCR
Swab; 17.312 tomografias; distribuímos 420 mil máscaras
reutilizáveis, 149 mil descartáveis a profissionais de Saúde e concedemos 19.583 kits
de remédios. Temos sete policlínicas vacinando e criamos
mais três pontos de vacinação.
Os funcionários estão se dedicando muito no combate à
covid-19”, concluiu Vieira.

