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BAHIA

A PARTIR DE HOJE Jequié será
a terceira cidade baiana a
adotar o toque de recolher. A
medida começa a valer às
20h de hoje. Até as 5h do dia
seguinte, apenas as farmá-
cias funcionarão.

“Jequié terá a mesma me-
dida que já ocorre em Ipiaú e
Itabuna. A partir de hoje à
noite, fecha tudo, inclusive
mercado. Só ficam abertas
as farmácias. Vamos tomar
essa medida e, se as coisas
não se ajustarem, vamos au-
mentar o tempo de restri-
ção. Funcionaremos dois,

três dias com fechamento a
partir das 20h. Se não fun-
cionar, anteciparemos para
18h, 17h, 15h”, explicou o
governador Rui Costa (PT).

De acordo com o boletim
da Secretaria Estadual de
Saúde (Sesab), a cidade che-
gou a 128 casos confirmados
de coronavírus. Os dados
contabilizam os testes feitos
de janeiro até as 17h de on-
tem. Em 24 horas, o municí-
pio contabilizou 25 novas
confirmações de infectados,
saltando de 103 para 128.

O governador acrescentou

Toque de recolher
passa a valer
também em Jequié

ainda que a medida visa di-
minuir o número de circula-
ção de pessoas na rua e
acrescentou que também es-
tá preocupado com Lauro de
Freitas, na Região Metropo-
litana de Salvador. A cidade
pulou de 106 para 123 casos
confirmados em 24 horas e
pode ser alvo de medidas
restritivas a serem anuncia-
das nos próximos dias.

O toque de recolher já está
valendo em Itabuna e Ipiaú,
no sul do estado. A medida
também é das 20h às 5h e vai
até o dia 21. Lojas, escritórios,
postos de combustível e até
serviços listados como es-
senciais (padarias, mercados,
lojas de conveniência e loté-
rica) devem ficar fechados no
período. A exceção são os
postos das BRs 110 e 415 que
podem ficar abertos por es-
tarem fora do centro urbano.

CONFIRA AS REGRAS

Liberado Só estão autorizados
a funcionar farmácias, deli-
very de alimentação e remé-
dios, unidades de saúde e
delegacia. Os motoboys de-
vem ser cadastrados

Comprovação A pessoa
flagrada na rua deve compro-
var que se tratava de uma
emergência. O descumpri-
mento da medida pode im-
plicar em apreensão de
veículos e condução forçada
pelas autoridades municipais

Exceção A medida não se
aplica a servidores públicos
no desempenho da função
nem a profissionais das sec-
retarias de Saúde e Assistên-
cia Social

Com reabertura
do comércio,
casos aumentam
em Jacobina

UMA MORTE REGISTRADA O
Ministério Público da Bahia
recomendou ao município de
Jacobina que avalie a reaber-
tura do comércio na cidade.
O intuito do MP é que seja
permitido apenas o funcio-
namento dos serviços essen-
ciais, já que houve aumento
dos casos de covid-19 no
município. Atualmente, são
três casos da doença e uma
morte registrada, segundo o
boletim da Secretaria Esta-

dual da Saúde (Sesab).
Caso o município decida

que serviços não essenciais
possam continuar em fun-
cionamento, deve apresen-
tar justificativa técnica fun-
damentada em evidências
científicas e análises basea-
das em indicadores de vigi-
lância e assistência acerca de
informações estratégicas em
saúde, informou o órgão.

A prefeitura comunicou ao
Ministério Público a existên-

cia de 410 kits para testagem
rápida do novo coronavírus,
informou a promotora Rocío
García Matos, explicando
que, “no entanto, tais testes,
segundo a nota técnica
11/2020 do Ministério da
Saúde, devem ser utilizados
em profissionais de saúde e
de segurança pública em ati-
vidade e pessoas com diag-
nóstico de síndrome gripal
que residam no mesmo do-
micílio desses profissionais”.

HOME OFFICE O prefeito
ACM Neto suspendeu seu ex-
pediente no gabinete muni-
cipal até o final desta sema-
na. A partir de hoje, ele esta-
rá trabalhando em home of-
fice. A decisão foi tomada
depois que Kaio Moraes,
chefe de gabinete, testou po-
sitivo ontem. É o segundo
auxiliar do prefeito, nesta se-
mana, a contrair a covid-19.
Anteontem, o subchefe de
gabinete, Matheus Simões,
também testou positivo. O
prefeito se submeteu a exame
na noite dessa quarta-feira e
aguarda resultado.

Também na noite de on-
tem, o secretário municipal
de Saúde, Léo Prates, infor-
mou que dois cunhados de-
le, duas irmãs e os dois filhos
testaram positivo para a
doença. Em uma rede social,
ele informou que já fez o tes-
te e a contraprova, e ambos
deram negativo.

“Peço ao meu bom Deus
que me ilumine”, escreveu
ele. Na sexta-feira passada, o
secretário já tinha informado
que uma das irmãs contami-
nada é médica e está grávida.
As duas passam bem. “Vivo o
drama de muitos profissio-
nais de daúde e familiares.”

ACM NETO SUSPENDE
AGENDA APÓS TESTE
POSITIVO EM AUXILIAR
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