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TRATAMENTO

Hemorio continua com os estudos com 

plasma convalescente, que pode ajudar 

pacientes nos estágios iniciais da Covid-19. P. 2
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PREFEITURA DESMONTA CIRCO IRREGULAR EM PRAÇA DE SEPETIBA. P. 2

LIMPEZA GERALLIMPEZA GERAL
NAS COMUNIDADES DO RIONAS COMUNIDADES DO RIO

Sanitização de ruas, becos e vielas tem como 
objetivo ajudar a reduzir os riscos de contágio 
pelo novo coronavírus na cidade. P. 3
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Hemorio conclui parte dos 
estudos feitos com plasma
Estudos podem mostrar formas de neutralizar o coronavírus em estágios iniciais

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Procedimento consiste em infundir o plasma — parte do sangue que contém anticorpos — colhido de pacientes curados, por terem alto teor de Igg

O 
Hemorio concluiu 
parte dos estudos 
para utilização do 
plasma convales-

cente no tratamento de pes-
soas com a Covid-19. Dados 
preliminares apontaram que 
a técnica é eficiente nos pa-
cientes em estágios iniciais 
de infecção, ao neutralizar 
o vírus. Até o momento, 
mais de 300 pessoas fizeram 
transfusão com plasmas 
doados no instituto, seja no 
âmbito de estudos clínicos 
ou em utilização compassi-
va (utilização em tratamento 
humanitário sem ser em um 
projeto de pesquisa).

O procedimento consis-
te em infundir o plasma — 
parte do sangue que contém 
anticorpos — colhido de pa-
cientes curados, seleciona-
dos por terem altos teores 
de Igg anti-coronavírus, em 
pacientes com Covid-19. Bru-
no Libman, um dos pacien-
tes que passaram pelo pro-
cedimento, conta como a 
experiência o ajudou na 
recuperação.

“Após minha infecção, 
meu quadro piorou e fui pa-
rar na UTI, ficando muito 
debilitado. Para auxiliar no 
tratamento, fui convidado a 
participar das pesquisas com 
o uso do plasma e, felizmen-
te, meu quadro mudou de 
forma bastante significati-
va”, diz Bruno.

Expectativa de melhora
O diretor do Hemorio, 

Luiz Amorim, explica que 
cada plasma coletado pode 
fornecer tratamento para até 
três pessoas. O plasma doa-
do pelos pacientes curados 
fica na unidade e é distribuí-
do mediante solicitação dos 

hospitais que tratam casos 
de Covid-19.

“A expectativa é que haja 
melhora da evolução da 
doença e redução da morta-
lidade nos pacientes que re-
cebam a terapia, desde que 
esta não seja feita em fase 

avançada da doença, além de 
os riscos serem praticamen-
te zero. Vamos continuar as 
pesquisas para tentar iden-
tificar os grupos nos quais o 
plasma estaria mais indica-
do”, afirma.

O Hemorio concluiu parte 

dos estudos para utilização 
do plasma convalescente no 
tratamento de pessoas com 
a Covid-19. Dados prelimina-
res apontaram que a técnica 
é eficiente nos pacientes em 
estágios iniciais de infecção, 
ao neutralizar o vírus. Até o 

momento, mais de 300 pes-
soas fizeram transfusão com 
plasmas doados no instituto, 
seja no âmbito de estudos clí-
nicos ou em utilização com-
passiva (utilização em trata-
mento humanitário sem ser 
em um projeto de pesquisa).

Estágio para estudantes de Educação Física
Vagas são para as Vilas Olímpicas, Arena 3 e Parque Radical de Deodoro. Alunos devem estar no 7º ou 8º período
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Parceria entre Secretaria de Esportes e Unisuam vai beneficiar universitários prestes a se formar

portes, Guilherme Schleder.
A diretora de ensino da 

Unisuam, Adriana Leal, 
também elogiou a parceria, 
dizendo que será uma ótima 
oportunidade para que os 
alunos, na prática, tenham 

uma maior vivência diária 
do esporte. “Será algo ím-
par para nossos estudan-
tes, porque eles terão uma 
prática mais condicionada e 
supervisionada. Além disso, 
poderão trocar experiências 

com profissionais das áreas 
de suas futuras profissões. 
As Vilas, a Arena e o Parque 
têm inúmeras atividades 
para pesquisa, projetos de 
extensão, visitas técnicas e 
estágios curriculares.”

Um convênio de coopera-
ção firmado entre a Secre-
taria Municipal de Esportes 
(SMEL) e o Centro Univer-
sitário Augusto Motta (Uni-
suam) permitirá ampliar o 
campo de estágio obrigató-
rio dos cursos de educação 
superior dentro das vilas 
olímpicas, Arena 3 e Parque 
Radical de Deodoro. O acor-
do foi assinado no final do 
mês de março e os ajustes fi-
nais foram definidos esta se-
mana. A estimativa é de que 
pelo menos 800 alunos da 
universidade sejam atendi-
dos nesse primeiro momen-
to. Eles serão supervisiona-
dos por meio dessa parceria 
que será realizada nos equi-
pamentos municipais.

O cadastramento dos alu-
nos, realizado pela universi-
dade, já começou. O estágio 
não é remunerado e a pre-
visão é que os estudantes 
comecem assim que as ativi-
dades nas Vilas estiverem li-
beradas. As vagas serão des-
tinadas aos universitários 
do sétimo e oitavo períodos 
da Faculdade de Educação 
Física. Entretanto, haverá 
oportunidades também para 
aqueles que cursam Jornalis-
mo, Psicologia, Pedagogia, 
Administração e Serviço So-
cial. A finalidade é vivenciar 
práticas pedagógicas e ex-

perimentar atendimentos, 
ampliando as possibilidades 
para o mercado de trabalho. 
Uma forma de preparação 
para que, depois de forma-
dos, realizem atividades de 
aprendizado social, profis-
sional e cultural. A carga ho-
rária do estágio será de, no 
máximo, seis horas diárias.

“Estou muito feliz com 
esse convênio. Será um pra-
zer enorme ter os alunos da 
Unisuam realizando estágio 
nas vilas olímpicas. Essa é 
uma iniciativa que valoriza 

não só o aluno da univer-
sidade como também nos-
sos espaços e profissionais. 
Quem se destacar, pode vir 
a integrar nosso quadro de 
professores no futuro”, disse 
o secretário municipal de Es-

A estimativa é de 
que pelo menos 
800 alunos 
sejam atendidos 
nesse primeiro 
momento. O 
cadastramento 
feito pela Unisuam 
já começou

Incêndios 
e falta de 
cuidado 
com fios

DIVULGAÇÃO

Fogo em via da Freguesia

Dois casos de incêndios 
causados por fiações acen-
deram um alerta para falta 
de manutenção por parte 
da Light, na Zona Oeste do 
Rio. Ontem, uma explosão 
assustou moradores da 
região na Rua Tirol com a 
Rua Geminiano Góis, no 
bairro Freguesia. O fogo 
deixou uma pista interdi-
tada. Até 17h, equipes da 
Light, Guarda Municipal e 
Corpo de Bombeiro ainda 
estavam no local para con-
trolar a situação.

Um dia antes, outro inci-
dente, pelo mesmo motivo, 
foi registrado. Dessa vez, 
bombeiros foram aciona-
dos na Rua Águas da Prata, 
em Paciência. 

Uma moradora chegou a 
reclamar nas redes sociais 
que o incêndio já teria ocor-
rido no mesmo lugar, há 15 
dias. Um outro morador 
denunciou que na Fregue-
sia há muitos fios soltos e 
amontoados.

O DIA questionou a 
Light sobre a falta de ma-
nutenção em fiações. Em 
nota, a empresa infor-
mou que um defeito em 
equipamento da empresa 
provocou a interrupção 
no fornecimento de ener-
gia para os clientes.

Prefeitura 
desmonta 
circo 
irregular
A fiscalização continua 
por todo município. A 
Prefeitura do Rio rea-
lizou, na manhã de on-
tem, uma ação de orde-
namento para desmontar 
um circo que funcionava 
sem autorização na Pra-
ça Oscar Rossim, em Se-
petiba, bairro da Zona 
Oeste da cidade. Os fis-
cais notificaram os res-
ponsáveis e deram prazo 
para que toda estrutu-
ra seja retirada do local 
urgentemente.

Durante a ação, 440 
cadeiras foram apreendi-
das. A Coordenadoria de 
Controle Urbano (CCU) 
notificou dez trailers ins-
talados na praça por ocu-
pação irregular do espaço 
público. Quatro ligações 
clandestinas de energia 
elétrica foram removi-
das pela Light, resultan-
do em cerca de 30 metros 
de fios apreendidos.

A ação foi coordena-
da pela Subsecretaria de 
Operações da Secretaria 
Municipal de Ordem Pú-
blica (Seop) e contou com 
apoio da Guarda Muni-
cipal e da Polícia Militar.
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SANITIZAÇÃO DE

COMUNIDADES
O serviço é realizado pela Comlurb com uma solução de hipoclorito e detergente

E 
os serviços de sani-
tização da Comlurb 
para ajudar a re-
duzir os riscos de 

contágio pelo novo coro-
navírus nas comunidades 
do Rio continuam a todo 
vapor. Ontem e terça-fei-
ra ,  garis  est iveram em 
várias regiões da cidade, 
inclusive a Zona Oeste. O 
serviço, em parceria com 
as Subprefeituras, é reali-
zado com uma solução de 
hipoclorito e detergente e 
nas partes mais estreitas 
das favelas, como becos e 
vielas, os garis usam um 
pulverizador costal.

Nos dois dias de trabalho, 
os funcionários passaram 
pelas comunidades Fumacê, 
em Realengo; Jardim Anil, 
em Jacarepaguá; Araticum, 
no Anil; e Aço, em Santa Cruz, 
todas na Zona Oeste. Na Zona 
Norte, os locais atendidos 
foram Morro do Quieto, no 
Sampaio; e Bancários (INPS), 
na Ilha do Governador. Ou-
tras comunidades visitadas 
foram Cruzada São Sebastião, 
no Leblon (Zona Sul) e Morro 
da Providência, no Centro.

Os trabalhos foram rea-
lizados por 24 garis, com 
o apoio de quatro pipas 
d’água e oito pulverizado-
res. As vias também rece-
beram lavagem com água 
de reuso. Esse ciclo de sani-
tizações nas comunidades 
teve início no dia 26/03 em 
todas as regiões da cidade. 
O serviço está sendo fei-
to nesse período de reces-
so sanitário, determinado 
pela prefeitura, em decreto, 
justamente por haver me-
nor circulação de pessoas 
nas ruas, tornando mais efi-
caz o combate ao contágio 
pela Covid-19.

Além dos locais de ontem 
e terça-feira, já foram bene-
ficiados também, desde o 
início dos trabalhos, os se-
guintes locais: Vidigal, Ta-
bajaras e Rocinha, na Zona 
Sul; Borel, Formiga, Man-
guinhos, Bairro Carioca, em 
Triagem; Morro do Dendê 
e Guarabu, na Ilha do Go-
vernador; Complexo do Ale-
mão e Complexo da Maré, 
na Zona Norte; Terreirão, 
Tijuquinha, Covanca, Mor-
ro do Banco, no Itanhangá; 
Santa Maria, na Taquara; 
Vila do Sapê, Rollas, Jordão, 
Vila Kennedy, Vila Aliança, 
Piraquê, Barbante e Anta-
res, na Zona Oeste; Morro 
do Pinto e Morro da Concei-
ção, no Centro.

Entre as comunidades 
estão Fumacê, em 
Realengo; Jardim 

Anil, em Jacarepaguá; 
Araticum, no Anil; Aço, 
em Santa Cruz, todas 

na Zona Oeste. Na 
Zona Norte, Morro do 
Quieto, no Sampaio; e 
Bancários (INPS), na 
Ilha do Governador; 

Cruzada São Sebastião, 
no Leblon (Zona Sul) 

e Morro da Providência, 
no Centro do Rio

As vias também 
receberam lavagem 

com água de reuso
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