Salvador, terça-feira, 4 de fevereiro 2020

avião com os brasileiros naquele país, até mesmo porque
eles possuem áreas de isolamento. A Força Aérea Brasileira (FAB) já está elaborando
o plano de voo da aeronave
que trará os brasileiros de
Wuhan, com escala em Israel,
pois não há voo direto em decorrência da distância.

REUNIÃO
O governo fez na manhã de
ontem a primeira reunião do
grupo de emergência que vai
discutir medidas de preparação e de enfrentamento do
coronavírus no país, sob coordenação do Ministério da
Saúde, com representantes
da Casa Civil e dos ministérios da Justiça, Defesa, Agricultura, Desenvolvimento,
do Gabinete de Segurança
Institucional e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Uma das definições estabelecidas no encontro é que o
governo irá enviar agentes de
saúde à China para examinar
os brasileiros que devem deixar a região de Wuhan. No
Brasil, durante a quarentena,
eles devem ficar em quartos
individuais.
Ainda segundo Onyx Lorenzoni, o governo abriu licitação para contratação do
avião que será usado para
transportar os brasileiros que
estão na China de volta ao
país. A embaixada do Brasil
na China também está identificado as pessoas que serão
resgatadas de Wuhan.
Anteontem, um grupo de
brasileiros que está na China
publicou uma carta aberta,
no YouTube, pedindo ajuda
ao governo brasileiro para retornar ao Brasil. No vídeo, o
grupo afirma que está disposto a passar pela quarentena na chegada ao Brasil.

Vamos trazer as
pessoas que estão
em Wuhan porque
a cidade está em
estado de bloqueio
determinado pela
autoridade de saúde
da China. Vamos
trazer as pessoas
que queiram vir
Luiz Henrique
Mandetta
Ministro da Saúde, ao explicar o
repatriamento dos brasileiros que estão na
cidade de Wuhan. Segundo o ministério,
cerca de 40 brasileiros vivem na cidade
chinesa que é o epicentro do surto.

Vamos trazer
os brasileiros da
China, mas não
podemos colocar
toda a população
brasileira sob risco
Onyx Lorenzoni
Ministro-chefe da Casa Civil, ao responder
pergunta sobre a necessidade da quarentena
para os brasileiros repatriados da China.
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Restrição
para
quem
vem da
China
Itália, Estados Unidos e mais
10 países anunciaram medidas para impedir a entrada
de chineses e de pessoas que
tenham estado em áreas de
surto do coronavírus. O processo de retirada de cidadãos
de Wuhan, cidade chinesa
que é o epicentro da epidemia, também já começou
nesses países.
Os Estados Unidos saíram
na frente e, desde a sexta-feira, 31, afirmaram que
vão negar a entrada no país
de qualquer estrangeiro que
tenha viajado à China nas
últimas duas semanas.
Os americanos que estiveram no país asiático nas últimas duas semanas serão colocados em quarentena por

GIRO PELO MUNDO
China avança no
combate ao vírus
PESQUISA A China trabalha
na produção de vacina contra o novo coronavírus, de
acordo com o Cônsul-Geral
da China no Rio de Janeiro,
Li Yang. Segundo ele, ainda
não há previsão para que ela
seja de fato concluída. O país
também aprimora os exames
para detecção do vírus.

Brasil sem impacto
nas exportações

Centro de quarentena foi instalado ao sul de Roma, na Itália

14 dias. A United Airlines informou também que suspenderá alguns vôos entre os
EUA e a China.
A Rússia fechou a fronteira
oriental, que faz divisa com
a China, desde o dia 29 de
janeiro. O país também suspendeu a emissão de vistos
eletrônicos para chineses.

A Itália já começou a repatriar seus cidadãos e criou u
centro de quarentena ao sul
da capital, Roma.
O Japão tem barrado passageiros não japoneses que
estiveram em Hubei nas últimas duas semanas. E o
Parlamento aprovou uma lei
de internação compulsória.

Mortes ultrapassam 360 no mundo
Na China continental, a luta
para conter a propagação da
epidemia de coronavírus
continua. Autoridades de
saúde da China afirmaram,
ontem, que o vírus já tirou a
vida de 361 pessoas, ultrapassando oficialmente o número de mortes causadas
pela epidemia de Sars, em
2003, no país. A primeira
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morte fora da China foi registrada nas Filipinas, no final de semana.
Ainda segundo as autoridades chinesas, mais de 17
mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus apenas
na China continental.
O número de casos no resto do mundo chegou a 179,
com o Japão confirmando 20
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ocorrências no país. Infecções já foram confirmadas
em 26 países.
Os Estados Unidos ofereceram enviar especialistas
médicos e de saúde pública
para a China a fim de ajudar
a combater a crise sanitária
causada pela epidemia. Anteontem, um novo hospital
foi entregue em Wuhan.

ECONOMIA O governo federal não identificou impacto
do coronavírus nas exportações, afirma a Subsecretaria
de Inteligência e Estatísticas
da Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da
Economia. A automatização
nos portos chineses reduz o
risco de contaminação.

Rússia vai deportar
estrangeiros
CONTENÇÃO O primeiro-ministro da Rússia,
Mikhail Mishustin, disse ontem que Moscou pretende
deportar estrangeiros infectados com o coronavírus,
como parte de uma série de
medidas adotadas para evitar a disseminação da doença no país. As medidas também preveem isolamento e
quarentena de pacientes.
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