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Bahia registra
1.766 casos
confirmados e
mais 27 mortes

Salvador, quarta-feira, 10 de junho 2020

BAHIA

Candeias e
Uruçuca
adotam
bloqueio total
A PARTIR DE AMANHÃ Duas
cidades baianas decretaram
‘lockdown’ ou bloqueio total
de suas atividades a partir de
amanhã, no estado: Candeias, na região metropolitana de Salvador, e Uruçuca,
na região Sul.
Em Candeias, a medida de
fechamento total tem prazo
de cinco dias e objetiva diminuir a disseminação do novo
coronavírus. De acordo com a
prefeitura, atividades não essenciais serão interrompidas,
e vias na região de comércio

|

confirmações da doença e
também 13 mortes em
Uruçuca, no sul baiano

serão fechadas no período.
A cidade tem 300 casos
confirmados de covid-19,
com 13 mortes por conta da
doença. O índice de isolamento social ideal seria de
60%, mas no último final de
semana chegou a 47,5%.
Por conta da medida, o
Centro de Abastecimento da
cidade funcionará excepcionalmente hoje, com a feira
que, tradicionalmente,
acontece aos sábados. O funcionamento será até as 17h.
Em Uruçuca, o bloqueio
também seguirá até a próxima segunda (15). A cidade
tem 154 casos confirmados
de covid-19, conforme o boletim epidemiológico municipal divulgado ontem.
A circulação de pessoas ficará proibida na cidade e no
povoado de Serra Grande. A
barreira sanitária do município proibirá a entrada e saída
de distribuidores e representantes comerciais, transpor-

tadoras e serviços de entrega
de mercadorias, além de
moradores que desejem sair
ou entrar na cidade para serviços não essenciais.
Só será permitido o acesso
aos veículos oficiais, profissionais da saúde e segurança
pública, residentes que trabalham em outros municípios mediante comprovação,
veículos transportando pessoas em caráter de urgência
médica e veículos de serviços essenciais.
Quem descumprir o decreto pode levar advertência,
suspensão de alvarás de funcionamento até multas diárias
que variam de R$ 150 (pessoa
física) a R$ 15 mil (jurídica).
No extremo-sul do estado,
o governo prorrogou as medidas restritivas mais duras
em 19 cidades. A medida vale a partir de hoje.

COVID-19 A Bahia registrou
mais 1.766 casos confirmados de covid-19 e 27 mortes
em decorrência da doença,
segundo dados atualizados
pela Secretaria Estadual da
Saúde (Sesab), ontem. Ao
todo, o estado chegou ao
número de 30.481 infectados
- aumento de 6,15% em relação à segunda-feira,

quando eram 28.715. Com os
27 óbitos a mais, a Bahia alcançou o total de 937. Na segunda, eram 910 mortes, um
crescimento de 2,97%. Apesar de terem sido registradas
agora, as mortes não aconteceram em 24 horas. Elas
correspondem ao período
entre 22 de maio e a segunda-feira (8).

Os diagnósticos notificados no estado estão espalhados por 342 cidades, com
maior proporção em Salvador (57,73%). Entre as 27
mortes registradas, 22 aconteceram em Salvador
(81,48%). As outras cinco
ocorreram em Jequié, Camaçari, Barreiras, Itabuna e
em Pojuca.

300

casos confirmados do
novo coronavírus em
Candeias, na região
metropolitana de
Salvador, e 13 mortes
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VEJA LISTA DE 19 CIDADES COM MEDIDAS
PRORROGADAS EM CORREIO24HORAS.COM.BR

Sem receber,
consórcio desfaz
compra de 750
respiradores
DEVOLUÇÃO O Consórcio
Nordeste, formado pelos nove
estados da região, desfez ontem o contrato de compra de
750 respiradores da empresa
Pulsar, que não cumpriu os
prazos de entrega exigidos.
Presidente do consórcio, o
governador Rui Costa (PT)
decidiu solicitar a devolução
do dinheiro pago à empresa,
para evitar novo desgaste. O
valor total da compra, de mais
7,9 milhões de dólares, foi estornado e já está sendo transferido para as contas oficiais
de cada estado, conforme informou o governo da Bahia.
Também ontem, a prefeitura
de Salvador recebeu 60 novos
respiradores enviados pelo
Ministério da Saúde. Os detalhes para onde os equipamentos vão serão divulgados hoje.

60

equipamentos foram
enviados para a capital
pelo Ministério da Saúde
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