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Salvador, segunda-feira, 23 de março 2020
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KENA BETANCUR/AFP

EUA têm mais de
oito mil casos
confirmados em
um único dia
PANDEMIA Os EUA ultrapassaram a Espanha e se tornaram o terceiro país com mais
casos da Covid-19, atrás de
China e Itália. Somente ontem, mais de oito mil casos
positivos foram confirmados
no país, com mais de 100
mortos. Até o início da noite,
eram 33.889 positivos, contra 25.772 no sábado. Os óbitos totalizavam 428, contra
311 do dia anterior. No mundo, o total de casos é de mais
de 335 mil.
O governador do estado de
Nova York, Andrew Cuomo,
disse que pretende expandir
em 100% a capacidade de
leitos dos hospitais de Nova
York, dos atuais 53 mil para
110 mil. “Este é o número
que vamos precisar”, afirmou a autoridade durante
entrevista coletiva. O estado
responde por quase metade
dos casos no país, com mais

|

de 15 mil confirmados. Cuomo acrescentou que se todos
os hospitais dobrarem sua
capacidade, “conseguiremos atingir este número”.
Washington, capital dos
EUA, decidiu fechar a partir
das 7h de ontem, horário local, todas as ruas em torno
dos principais pontos turísticos para tentar limitar as
aglomerações e, consequentemente, conter a contaminação pelo novo coronavírus. A cidade possui 98 casos
confirmados. O presidente
dos EUA, Donald Trump,
disse que se a China tivesse
avisado mais cedo sobre o
surto do novo coronavírus,
“seria possível salvar muitas
vidas”. “A China deveria ter
nos dito 3 meses antes que
isso era um problema”, disse. “Queríamos enviar especialistas à China, mas recusaram, talvez por orgulho”.

ALEMANHA: ANGELA MERKEL
ESTÁ EM QUARENTENA
PREOCUPAÇÃO A chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, está em quarentena após ter
sido exposta a uma pessoa que está com coronavírus, disse o porta-voz de Merkel Steffen Seibert, ontem. Merkel recebeu uma vacina na sexta-feira de um médico que posteriormente teve resultado positivo para o coronavírus. O porta-voz disse que a chance-

Homem usa máscara na Times Square, na cidade de Nova York, EUA

ler, de 65 anos, foi informada
sobre o teste logo após fazer
uma entrevista coletiva ontem anunciando novas medidas para conter a propagação do vírus. A chanceler
havia recebido vacina contra
infecção pneumocócica.
Merkel passará por “testes
regulares” nos próximos dias
e continuará com seu trabalho em casa por enquanto.

CHINA PASSA A SE PREOCUPAR
COM CASOS IMPORTADOS
RECUPERAÇÃO A China registrou o quarto
dia seguido com aumento de casos confirmados de coronavírus importados. Por isso,
o país já começa a se preocupar novamente
coma doença, no momento em que passa a
voltar a viver normalmente. Ontem, foram
46 novos casos no país, sendo que apenas um
foi de transmissão local, o que não acontecia
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(VALOR LÍQUIDO)

- TEL.: (71) XXXXX-4131 - ITAPUÃ / SÃO CRISTOVÃO - 210.918 BOLAS CHAMADAS
44|17|52|58|24|08|50|01|02|06|37|38|59|48|35|05|54|25|36|53|34|
60|10|56|03|47|40|04|33|18|42|29|45|16|30|09|19|26

2º Prêmio

R$ 6.000,00
(VALOR LÍQUIDO)

PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO - R$ 3.000,00 PARA CADA

- DECI JESUS DE MELO - PERNAMBUÉS / TANCREDO NEVES - 210.668 -

- TEL.: (71) XXXXX-4388 - PERNAMBUÉS / TANCREDO NEVES - 229.834 BOLAS CHAMADAS
23|51|17|05|36|46|33|08|48|02|31|28|04|43|15|14|40|50|52|27|59|
41|57|44|11|29|54|21|03|16|25|34|09|53|22|49|01|39

3º Prêmio

R$ 6.000,00

Giro da Sorte

20 PRÊMIOS DE R$ 1.000,00
(VALOR LÍQUIDO)

- ADENILSON DANTAS DE AMORIM - FEIRA - REGIÃO 4 - 625.571 - NIVALDO CARLOS DA CRUZ - LAURO DE FREITAS / LITORAL NORTE - 382.135 - JOSÉ ARCANJO OLIVEIRA DOS SANTOS - CAMAÇARI / POJUCA - 002.926 - FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CENTRO / BARRA - 768.084 - TEL.: (71) XXXXX-3627 - CAJAZEIRAS / CASTELO BRANCO - 218.245 - TEL.: (71) XXXXX-3377 - SÃO CAETANO / PIRAJÁ - 857.156 - RICARDO SILVA SANTOS - BROTAS / FEDERAÇÃO - 173.557 - GERALDO BARRETO SANTANA - CAJAZEIRAS / CASTELO BRANCO - 738.852 - TEL.: (71) XXXXX-1544 - REDE RV - 519.583 - NILZA MOACIR NASCIMENTO - CAMAÇARI / POJUCA - 406.835 - ELENILZA SANTOS PASSOS - CAJAZEIRAS / CASTELO BRANCO - 183.816 - JAINE BARROS DOS SANTOS - ITAPUÃ / SÃO CRISTOVÃO - 236.353 - JENIVALDO FERREIRA DE ARAÚJO - PARIPE / PERIPERI - 812.994 - JOÃO RODRIGUES DOS ANJOS - ITAPUÃ / SÃO CRISTOVÃO - 784.128 - JOSÉ CARLOS DOS ANJOS - CAMAÇARI / POJUCA - 415.657 - EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS - VALENÇA / NAZARÉ - 492.627 - MARCELO CARDOSO LUCAS - PERNAMBUÉS / TANCREDO NEVES - 211.821 - SIDNEY MOREIRA DA MOTA - PERNAMBUÉS / TANCREDO NEVES - 842.144 - SÉRGIO OLIVEIRA VINHAS - CANDEIAS / SANTO AMARO - 688.130 - JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS - ALAGOINHAS 02 - 661.513 -

(VALOR LÍQUIDO)

- GLEDSON PEREIRA DE JESUS - INTERNET / APP - 326.431 BOLAS CHAMADAS
02|17|11|20|12|01|32|34|52|28|45|43|40|58|42|21|14|09|39|33|49
|36|19|38|16|30|60|50|59|56|37|46|41|03|22|47|26|25|18|04

4º Prêmio

2 FORD ECOSPORT SE 1.5
12V FLX 5P MEC. 0KM
(OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 142.000,00)

- JOSEANE NOGUEIRA DE LIMA - CANDEIAS / SANTO AMARO - 692.182 BOLAS CHAMADAS
47|07|43|03|34|10|04|58|59|38|31|57|14|33|54|36|19|60|18|44|12|
49|32|52|06|17|46|16|50|51|56|41|39|28|30|08|24

LEVE QUEDA A Itália registrou ontem 651 mortes decorrentes do coronavírus.
Com isso, o número de mortes no país com a pandemia
aumentou para 5.476. O número de novos casos cresceu
10%, para 59.138. O chefe da
Agência de Proteção Civil da
Itália, Angelo Borrelli, observou que o aumento diário
do número de casos foi menor. “Esperamos que essa
tendência possa ser confirmada nos próximos dias.
Não devemos baixar a guarda”, afirmou.
Somente empresas que fabricam o que o governo considera produtos essenciais
podem permanecer abertas.
O governo também está forçando quase todos os escritórios privados e públicos a
fechar. Alguns escritórios
permaneciam abertos e esperavam que os funcionários
viessem trabalhar, mas isso
não será mais possível na
maioria dos casos.
há quatro dias. Wuhan, cidade onde começou a pandemia, segue sem novas
confirmações. O novo caso
transmitido localmente foi
em Guangzhou (Cantão) e
também foi o primeiro caso
conhecido em que a infecção
de uma pessoa local estava
ligada à chegada de alguém
do exterior, segundo a província de Guangdong.
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1º Prêmio

R$ 6.000,00

Itália registra
mais 651 mortes
por coronavírus;
total é de 5,4 mil

PRÓXIMO DOMINGO
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Faça sua contribuição em algum dos pontos de arrecadação do Bahia dá Sorte Certiﬁcado de Contribuição,
assim você ajuda a APAE BRASIL no desenvolvimento de projetos assistenciais e ainda concorre a prêmios.
Sorteios lastreados em títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ApliCap Capitalização S/A, CNPJ: 13.122.801/0001-71. Ouvidoria: 0800 642 8080. É PROIBIDA A PARTICIPAÇÃO POR MENORES DE 16 ANOS
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