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Nível de rios do país deve 
continuar baixo nesta semana

Aplicativo alimentado por 
tosses pode ajudar na 
detecção da covid-19

A organização internacio-
nal sem fi ns lucrativos Virufy de-
senvolveu um aplicativo em algo-
ritmo de inteligência artifi cial (IA) 
para a detecção da covid-19, cuja 
precisão atinge entre 80% a 85%, 
e deu início a testes clínicos no 
Brasil, no Hospital Regional Hans 
Dieter Schmidt, em Joinville, em 
Santa Catarina. A organização já 

está em negociações com outros 
hospitais das regiões Sudeste, 
Norte e Nordeste para ampliação 
de testes clínicos, incluindo vários 
hospitais universitários e redes 
privadas de saúde.

A gerente da Virufy, So-
raya Cavalcanti, disse que o 
objetivo é expandir...

Governo do Estado entrega cartões do SuperaRJ 
em unidades do Detran.RJ

O governo do Estado do 
Rio de Janeiro entregou neste 
sábado (10/07) os cartões do 
SuperaRJ, no mutirão realizado 
para ampliar a distribuição do 

benefício de renda mínima. Sete 
postos do Detran.RJ foram aber-
tos para a ação, aumentando a 
capacidade de distribuição: Sede 
(Centro do Rio), Méier, Irajá (Cea-

sa), Shopping Aerotown (Barra da 
Tijuca), Campo Grande, Niterói e 
Belford Roxo.

O nível dos rios que 
abastecem as hidrelétricas 
deve continuar abaixo da mé-
dia histórica nesta semana, 
segundo prevê o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS). De acordo com o re-
latório da instituição, todas as 
regiões do país apresentam 
os reservatórios com níveis 
abaixo da média histórica, 
sendo as regiões Sul, Cen-

tro-Oeste e Sudeste com a 
situação mais delicada.

A previsão é que a 
região Sudeste, em conjunto 
com a Centro-Oeste, termi-
nem o mês de julho com os 

reservatór ios em 26% da 
capacidade. Ou seja, quase 
um quarto do total. Já a re-
gião Sul deve ficar com os 
reservatórios com 45% da 
capacidade. Enquanto isso, 

o Nordeste deve terminar o 
mês com 53% da capacidade 
e a região Norte com 80% dos 
reservatórios cheios.
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Governo do Estado entrega cartões do SuperaRJ 
em unidades do Detran.RJ

Polícia Civil prende proprietários 
de asilo clandestino

Policiais civis da 
Delegacia Especial de 
Atendimento à Pessoa da 
Terceira Idade (DEAPTI) 
prenderam em fl agrante os 
proprietários de um asilo 
clandestino em Santíssimo, 
na Zona Oeste do Rio. O 
estabelecimento foi inter-
ditado. A ação aconteceu, 
nesta sexta-feira (09/07), 
em conjunto com as se-
cretarias municipais de 
Envelhecimento Saudável 

e Qualidade de Vida, de 
Assistência Social e de 
Saúde.

Após a delegacia 
receber um relatório do 
Instituto Municipal de Vigi-
lância Sanitária informando 
o funcionamento de um 
abrigo clandestino naque-
la localidade, os agentes 
realizaram diligências até 
o local. Na ocasião, foi 
constatada situação de 
exposição grave a perigo 

de 11 idosos.
Segundo os agen-

tes, o estabelecimento 
estava em situações in-
salubres, assim como os 
idosos. Foram encontradas 
camas em posição vertical 
para facilitar a drenagem 
da urina, banheiros sem 
portas e sem assentos, 
ausência de fraldas geriá-
tricas e fezes de ratos na 
área de lavanderia.

Ainda de acordo 

com os policiais, os idosos 
estavam desnutridos e al-
guns desidratados, outros 
com escabiose (sarna). A 
alimentação deles era à 
base de arroz, macarrão e 
salsicha, inclusive para os 
diabéticos, que estavam 
com a saúde severamen-
te comprometida. Além 
disso, o asilo não possuía 
corpo técnico adequado, 
como médico responsável, 
enfermeiros ou nutricio-

nistas, e os cuidadores e 
cozinheiros não possuíam 
certifi cação.

Os idosos foram 
assistidos pelas equipes 
que participaram da ação. 
Quatro foram entregues 
aos familiares, cinco realo-
cados em abrigos da pre-
feitura e dois, que estavam 
em situação mais delicada 
de saúde, precisaram ser 
internados em unidade 
hospitalar.

O asilo não possuía 
alvará de funcionamento, 
CNPJ e demais autoriza-
ções dos órgãos competen-
tes, assim como não cele-
brava qualquer contrato de 
prestação de serviços com 
os idosos. A administração 
também mantinha os docu-
mento e cartões bancários 
dos usuários retidos. O 
casal, identifi cado como os 
proprietários, vai responder 
por crimes contra idosos.

O governo do Esta-
do do Rio de Janeiro entre-
gou neste sábado (10/07) 
os cartões do SuperaRJ, 
no mutirão realizado para 
ampliar a distribuição do 
benefício de renda mínima. 
Sete postos do Detran.RJ 
foram abertos para a ação, 
aumentando a capacida-
de de distribuição: Sede 
(Centro do Rio), Méier, 
Irajá (Ceasa), Shopping 
Aerotown (Barra da Tijuca), 
Campo Grande, Niterói e 
Belford Roxo.

O SuperaRJ é o 

programa criado pelo go-
verno do Estado do Rio 
para enfrentamento e su-
peração da crise econômi-
ca causada pelas medidas 
de combate à Covid-19. 
Durante todo o dia o mo-
vimento foi grande nos 
postos do Detran.

Os benefi ciários do 
SuperaRJ são pessoas 
que fi caram desemprega-
das, microempresários que 
passam por dificuldade 
devido à falta de comercia-
lização dos seus produtos 
e serviços e aqueles que 

integram o Cadastro Único 
para Programas Sociais 
(CadÚnico) e se encon-
tram abaixo da linha de 
pobreza.

O mutirão seguiu 
neste domingo (11/07) 
nos mesmos postos que 
funcionaram no sábado. A 
partir desta segunda-feira, 
o atendimento passa a ser 
feito nas unidades do Sine 
e do Poupa Tempo.

O objetivo do go-
verno é agilizar a entrega 
dos cartões. Os benefi ciá-
rios são avisados por SMS, 

previamente enviados para 
os celulares registrados 
no cadastro de solicitação 
do benefício. No SMS são 
informadas data e local 
de comparecimento para 
buscar o cartão.

Quem não conse-
guir seu agendamento 
pode ir a uma das unidades 
que estiverem abertas a 
partir de segunda-feira, dia 
em que passa a ser entre-
gue no interior do Estado.

O secretário de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, Ma-

theus Quintal, participou 
do mutirão de entrega de 
cartões neste sábado.

- O SuperaRJ é um 
auxílio essencial para mi-
lhares de famílias no nosso 
estado neste momento. 
Como diz o nosso go-
vernador Cláudio Castro, 
o combate à pandemia 
precisa ser feito com duas 
vacinas: a vacina no braço 
e a comida no prato das 
pessoas e é esse auxílio 
social que estamos viabili-
zando - disse o secretário.

O presidente do 

Detran.RJ, Adolfo Konder, 
também esteve presente 
na entrega dos cartões.

-  O governador 
Cláudio Castro nos deu 
a missão de receber to-
dos esses beneficiários 
do SuperaRJ. É com muita 
honra que abrimos nossas 
unidades para realizar a 
entrega dos cartões para 
os moradores do Estado. 
Esse auxílio irá ajudar 
milhares de famílias que 
tiveram sua rotina econô-
mica afetada pelo cenário 
atual - explicou.
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Nível de rios do país deve 
continuar baixo nesta semana

O nível dos rios 
que abastecem as hi-
drelétricas deve continuar 
abaixo da média histórica 
nesta semana, segundo 
prevê o Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico 
(ONS). De acordo com 
o relatório da instituição, 
todas as regiões do país 
apresentam os reservató-
rios com níveis abaixo da 
média histórica, sendo as 
regiões Sul, Centro-Oeste 

e Sudeste com a situação 
mais delicada.

A previsão é que a 
região Sudeste, em con-
junto com a Centro-Oeste, 
terminem o mês de julho 
com os reservatórios em 
26% da capacidade. Ou 
seja, quase um quarto do 
total. Já a região Sul deve 
fi car com os reservatórios 
com 45% da capacidade. 
Enquanto isso, o Nordeste 
deve terminar o mês com 

53% da capacidade e a 
região Norte com 80% dos 
reservatórios cheios.

Em entrevista a 
jornalistas estrangeiros, o 
ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, 
comentou a crise hídrica 
no Brasil. “A crise hídrica 
não ocorre só aqui no Bra-
sil. Isso evidentemente é 
um processo de mudança 
climática. E temos que 
considerar que a crise hí-

drica não está generaliza-
da no Brasil. Ela está con-
centrada particularmente 
na região Centro-Oeste e 
no Sudeste que concen-
tram 70% da capacidade 
de armazenamento”, disse 
o ministro.

Estima-se que o 
regime de chuvas do país 
neste ano seja o menor 
dos últimos 90 anos. O 
governo, inclusive, lançou 
uma campanha para o 

consumo consciente de 
água e luz, mas descartou 
a possibilidade de racio-
namento.

O ONS prevê que 
o consumo de energia 
deve crescer 3,7% este 
mês em relação a julho 
do ano passado. Essa 
alta é associada aos cres-
cimentos das atividades 
do comércio, serviços e 
também da produção in-
dustrial.

Além disso, o ONS 
estipulou que o custo mar-
ginal de operação, que é o 
valor gasto para atender a 
produção da energia, deve 
ser de R$ 1.030 por mega-
watts hora, um aumento 
de 7% em relação à se-
mana passada. Diferença 
que pode ser explicada 
pelo aumento do consumo 
de energia gerada pelas 
termelétricas, que custam 
mais caro.
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Aplicativo alimentado por tosses pode 
ajudar na detecção da covid-19

A organização internacio-
nal sem fi ns lucrativos Virufy de-
senvolveu um aplicativo em algo-
ritmo de inteligência artifi cial (IA) 
para a detecção da covid-19, cuja 
precisão atinge entre 80% a 85%, 
e deu início a testes clínicos no 
Brasil, no Hospital Regional Hans 
Dieter Schmidt, em Joinville, em 
Santa Catarina. A organização já 
está em negociações com outros 
hospitais das regiões Sudeste, 
Norte e Nordeste para ampliação 
de testes clínicos, incluindo vários 
hospitais universitários e redes 
privadas de saúde.

A gerente da Virufy, So-
raya Cavalcanti, disse que o 
objetivo é expandir o máximo 
de parcerias possíveis. “Quanto 
mais regiões, melhor, porque 
permite ao algoritmo identifi car 
as diversas variações em sons 
da tosse e das pessoas das 
diversas regiões. O nosso ob-
jetivo é expandir as parcerias 
com hospitais para que essa 
pesquisa clínica possa auxiliar 
no aperfeiçoamento do aplicativo 
em IA para gerar resultados mais 
precisos”, afi rmou.

Desde o início da pande-
mia, o fundador da organização 
e engenheiro de software (pro-
grama de computador) do Vale 
do Silício, Amil Khanzada, per-
cebeu, junto com pesquisadores 
da Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, que havia 
um padrão no som da tosse de 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus. Eles se dedicaram, 
então, a desenvolver novas tec-
nologias para detecção da doen-
ça e chegaram a esse aplicativo 

para smartphone.

Probabilidade
Os pesquisadores da or-

ganização concluíram que, por 
meio desse algoritmo de machine 
learning (aprendizado de máqui-
na, um método de análise de da-
dos que automatiza a construção 
de modelos analíticos), esse pa-
drão poderia ser destacado de tal 
forma que, alimentando o algorit-
mo com vários tipos de tosse, ele 
poderia detectar a probabilidade 
de a pessoa possuir covid-19 ou 
não, a partir do registro de sua 
tosse, explicou Soraya. “Como 
a empresa não tem fi ns lucrati-
vos, a ideia é disponibilizar esse 
aplicativo de forma gratuita, para 
facilitar na detecção (da doença) 
por meio somente do som da 
tosse”, explicou.

Já foram realizados testes 
com milhares de tosses de pes-
soas da América Latina, Europa 
e Ásia para distinguir entre sons 
aqueles que o SARS-CoV-2 - ví-
rus causador da covid-19 - provo-
ca na tosse, para apontar entre 
positivo e negativo, com cerca de 
80% a 85% de precisão. 

Soraya esclareceu que 
esses são números atuais, de 
acordo com a quantidade de tos-
ses doadas para que o algoritmo 
trabalhe. “Quanto mais tosses fo-
rem doadas, mais a gente assina 
a probabilidade de acerto desse 
algoritmo. A tendência é que, 
com a expansão dessa testagem 
clínica, esse número suba e, aí, 
a assertividade dele fi que cada 
vez maior”.

Secretaria de Saúde distribui mais de 
274 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Covid-19: país tem 19 milhões de casos 
acumulados e 533,4 mil mortes

A Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) 
realizou, nesta sexta-feira 
(09.07) e sábado (10.07), 
a entrega de 274.024 do-
ses de vacinas contra 
a Covid-19 aos 92 mu-
nicípios do estado. Ao 
todo, foram distribuídas 
172.824 doses da Pfi zer 
para primeira aplicação, e 
101.200 doses da vacina 
CoronaVac, divididas para 
primeira e segunda aplica-
ção, ou seja, 50.600 para 
D1 e 50.600 para D2.

Os municípios do 
Rio de Janeiro e São Gon-
çalo fizeram a retirada, 
nesta sexta-feira (09.07), 
diretamente na Coorde-
nação Geral de Armaze-
nagem (CGA) da SES, 
em Niterói. A partir das 
7h deste sábado (10.07), 
retiraram as vacinas no 

CGA os municípios de 
Niterói, Itaboraí e Maricá, 
e saíram também do local 
os comboios de vans e 
caminhões para entre-
gar os imunizantes aos 
municípios das regiões 
Metropolitana I e II, Médio 
Paraíba, Serrana, Centro 
Sul e Baixada Litorânea, 
com escolta da Polícia 
Militar. Às 8h, três helicóp-
teros levaram as vacinas 
para as regiões da Costa 
Verde, Norte e Noroeste, 
sendo uma aeronave da 
Saúde, uma do Governo 
do Estado e uma do Corpo 
de Bombeiros.

- A cada remessa 
de vacinas enviada aos 
municípios, se aproxima 
o alcance da imunização 
coletiva. Mas, para isso, 
é necessário que a popu-
lação retorne aos postos 

para a segunda dose - 
afi rma o secretário de Es-
tado de Saúde, Alexandre 
Chieppe.

A SES esclarece 
que não há previsão de 
doses extras para garantir 
a 2ª dose da Coronavac 
caso o município use todas 
as doses como D1. Todo o 
volume de distribuição é 
feito de forma proporcio-
nal e igualitária. A SES 
também ressalta a neces-
sidade da priorização da 
repescagem de pessoas 
dos grupos prioritários já 
atendidos pelo Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) nas distribuições an-
teriores, dando continuida-
de à campanha conforme 
recomendações da tercei-
ra edição do Calendário 
Único de Vacinação do 
Estado do Rio de Janeiro.

O balanço divulga-
do neste domingo (11) pelo 
Ministério da Saúde registra 
20.937 novos diagnósticos 
de covid-19 em 24 ho-
ras. Esse dado eleva para 
19.089.940 o número de 

pessoas infectadas pela do-
ença desde o início da pan-
demia no país. No sábado 
(10), o painel de estatísticas 
marcava 19.069.003 casos 
acumulados.

As mortes por co-

vid-19 ao longo da pan-
demia aproximam-se de 
535 mil. Em 24 horas, as 
autoridades de saúde no-
tifi caram 595 novos óbitos, 
totalizando 533.488. No 
sábado, o painel de infor-

mações marcava 532.893 
mortes acumuladas.

O balanço apontou 
também 968.140 pacientes 
em acompanhamento e 
17.588.312 (92,1%) recu-
perados da doença.

Covid-19 nos estados
Os estados com 

mais mortes são os seguin-
tes: São Paulo (132.140), 
Rio de Janeiro (56.808), 
Minas Gerais (48.102), Pa-
raná (32.466) e Rio Grande 

do Sul (32.216).
As unidades da fe-

deração com menos óbitos 
são Acre (1.766), Roraima 
(1.782), Amapá (1.866), 
Tocantins (3.330) e Alagoas 
(5.530).


