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Salvador, quarta-feira, 8 de abril 2020

BAHIA

Ônibus
intermunicipal é
suspenso em
mais 13 cidades
NOVO DECRETO Subiu para
62 o número de municípios
baianos com transporte suspenso. Um novo decreto publicado no Diário Oficial do
Estado de ontem incluiu na
lista as cidades de Adustina,
Cachoeira, São Félix, Gandu,
Ibirataia, Itarantim, Palmeiras, Piripá, Barra do Choça,
Campo Formoso, Catu, Ibotirama e São Francisco do Conde. A medida entra em vigor a
partir de hoje e vale até o dia
15 deste mês para transporte
intermunicipal público e privado, rodoviário e hidroviário. Também foi prorrogada a
medida que suspende as aulas
das escolas públicas e privadas da Bahia, por causa da
pandemia do novo coronavírus. As atividades estão suspensas desde o dia 19 de março, graças a um decreto com
validade de 30 dias, com possibilidade de prorrogação. O
governo anunciará por quanto tempo o decreto será prorrogado nos próximos dias.

MÁSCARAS SERÃO
DISTRIBUÍDAS NOS
TRANSPORTES
PREVENÇÃO A Associação
Comercial da Bahia, em parceria com a Leiaute Propaganda, lançou campanha
para compra e distribuição
de máscaras para a população nos transportes públicos. O objetivo é auxiliar na
proteção das pessoas e reduzir o contágio do coronavírus. Já foram compradas 150
mil máscaras que serão doadas de graça. De acordo com
a associação, as máscaras
são de pano, que conseguem
conter gotículas tanto de
dentro para fora como de fora para dentro. Quem quiser
ajudar doando recursos para
as máscaras pode fazer depósitos no banco Bradesco,
na conta 75960-0, agência
3567-0 e CNPJ:
15.231.210/0001-68.

APÓS RETENÇÃO,
BAHIA ADQUIRE
RESPIRADORES
COMPRA O governo da Bahia
comprou novos respiradores
da China após a retenção de
600 aparelhos no aeroporto
de Miami (EUA), de onde seriam encaminhados ao Brasil. Agora, o governo deseja
buscar os equipamentos diretamente no país asiático. A
quantidade não foi informada. As novas compras foram
realizadas pelo Consórcio
Nordeste com fornecedores
diferentes da China. Do primeiro pedido, 400 aparelhos
ficariam na Bahia e outros
200 seguiriam para o Ceará.

Bahia registra 14 mortes por novo vírus
BALANÇO A Bahia confirmou
14 mortos pela infecção Covid-19 e 462 infectados pelo
novo coronavírus. Os dados
foram divulgados, ontem,
em boletim da Secretaria de
Saúde do Estado (Sesab). A
morte mais recente aconteceu ontem mesmo, em um
hospital da rede privada de
Salvador. A paciente era

uma mulher de 51 anos, com
histórico de hipertensão e
diabetes. Ela estava internada desde 25 de março.
Os outros 13 óbitos ocorreram em Salvador (9), Lauro de Freitas (1), Itapetinga
(1), Utinga (1) e Adustina (1).
A taxa de letalidade da
doença, até então, é de
3,03%. Entre os casos de

contaminação pelo novo coronavírus na Bahia está o
bebê de 13 dias de vida, filho
da paciente de 28 anos que
morreu em Itapetinga, segundo informações do G1.
Ao G1, o pai do bebê revelou que o recém-nascido está em isolamento, mas não
apresenta sintomas da Covid-19, embora o vírus te-

nha sido detectado. O teste
foi feito ontem.
Ainda de acordo com o
boletim, que contabiliza todos os registros de janeiro
até às 17h de ontem, 106
pessoas foram curadas da
infecção em território baiano e outras 51 estão internadas, sendo 29 em UTIs. Outros 2.511 deram negativo.
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A prefeitura começou, ontem, a retirar os
equipamentos de ginástica que ficam ao ar
livre, em Salvador, para reduzir as pessoas
que burlam a quarentena. FOTO: ARISSON MARINHO
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CALAMIDADE PÚBLICA DE 174
CIDADES SERÁ VOTADA NA ALBA
BUSCA POR AJUDA A Assembleia Legislativa
da Bahia (Alba) avalia, hoje, em sessão virtual às 9h30, projetos de decreto legislativo
que solicitam reconhecimento do “estado de
calamidade pública” de 174 municípios. Com
esse reconhecimento, as cidades podem realocar o orçamento em áreas consideradas estratégicas no combate à Covid-19, além de
ser permitido flexibilizar as metas fiscais.
Outras solicitações podem ser incluídas na
pauta de votação até o início do pleito. Para o
presidente da Alba, Nelson Leal, o avanço da
pandemia preocupa a todos, inclusive prefeitos que não tiveram seus municípios atingidos. Ao CORREIO, o líder da oposição,
Sandro Régis (DEM), disse que todos os pedidos devem ser aprovados. "A Alba tem
procurado auxiliar o estado e municípios a
vencer a guerra contra o coronavírus".
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