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Sobe para 428 o número de 
casos do coronavírus no País
Subiu para 428 o número de casos de infecção pelo novo coronavírus no País, segundo boletim divulgado na noite desta quar-
ta-feira (18/3) pelo Ministério da Saúde. É o maior aumento absoluto observado até agora desde que o surto teve início. p2
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Sobe para 428 o número de casos 
confirmados de coronavírus no País

Subiu para 428 o núme-
ro de casos de infecção 
pelo novo coronavírus 

no País, segundo boletim di-
vulgado na noite desta quar-
ta-feira (18/3) pelo Ministério 
da Saúde. É o maior aumento 
absoluto observado até agora 
desde que o surto teve início.

Em 24 horas, foram 137 

novos registros contabilizados 
pelo governo federal, cresci-
mento de 47%. Quatro das ví-
timas infectadas pelo novo co-
ronavírus no Brasil morreram. 
Todas as mortes ocorreram 
em São Paulo. Em comum, 
as vítimas eram homens com 
idades acima de 60 anos e do-
enças pré-existentes. Eles fo-

ram atendidos em um hospi-
tal privado da capital paulista.

De acordo com o balan-
ço de caso, São Paulo segue 
sendo o líder de casos, com 
240 infecções confirmadas. 
Rio e Distrito Federal apare-
cem em seguida no ranking, 
com 45 e 26 registros, res-
pectivamente. O boletim 

mostra ainda que 17 unida-
des da federação já confir-
maram casos da covid-19.

Além de São Paulo, Rio e 
DF, registram infecções pela 
doença os seguintes Esta-
dos: Rio Grande do Sul (19), 
Pernambuco (16), Minas Ge-
rais (15), Paraná (13), Santa 
Catarina (10), Espírito Santo 

(9), Ceará (9), Goiás (8), Mato 
Grosso do Sul (7), Bahia (3), 
Sergipe (5), Amazonas (1), 
Rio Grande do Norte (1) e 
Alagoas (1). Os casos suspei-
tos, por sua vez, subiram de 
8,8 mil para 11,2 mil de um 
dia para o outro. A quantida-
de de casos descartados se 
manteve em cerca de 1.800.
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Passe Livre 
Estudantil 
é bloqueado 
durante 
suspensão 
das aulas 
em Goiás

Diante da suspensão 
das aulas do ensino regu-
lar de todos os níveis, na 
rede pública e privada, a 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
determinou o bloqueio 
do cartão do programa 
Passe Livre Estudantil de 
todos beneficiários da 
Região Metropolitana de 
Goiânia e Anápolis. São 
85 mil estudantes con-
templados pelo benefício 
em todo o Estado.

A medida se justifica 
pela suspensão das aulas 
para evitar aglomerações 
e diminuir o uso do trans-
porte público. O objetivo 
é prevenir a proliferação 
do novo coronavírus.

Atendimento 
ao aluno
Durante esse perío-

do, o atendimento pre-
sencial na sede da Co-
ordenação do Programa 
Passe Livre Estudantil 
também está suspenso. 
Assim, em caso de dú-
vidas, basta entrar em 
contato pelo telefone 
(62) 3201 9748 ou (62) 
983060294, que também 
é WhatsApp, ou pelo-
-mail, passelivre@goias.
gov.br, das 8h às 18h, de 
segunda a sexta-feira.

 
Jovem Aprendiz
A Secretaria também 

suspendeu o trabalho 
presencial e o curso de 
capacitação dos mais de 
1,5 mil jovens contrata-
dos pelo programa Jovem 
Aprendiz por 15 dias com 
a finalidade de garantir 
maior segurança aos ado-
lescentes contemplados 
pelo programa em Goiás.

 Nesse período, os 
cursos de capacitação 
serão feitos por meio 
de aplicativo online. O 
atendimento presencial 
também fica suspenso 
durante a quarentena.

BC determina que bancos ajustem 
horários de atendimento em agências

Secretaria confirma quinta morte 
por coronavírus em São Paulo

O Banco Central do Brasil 
determinou nesta quinta-feira 
(19/3) que os bancos ajustem 
seus horários de atendimen-
to ao público nas agências. O 
objetivo é “assegurar a saúde 
da sociedade decorrente da 
Covid-19 e ao mesmo tempo 
garantir a prestação de servi-
ços essenciais”.

Em nota, o BC recomenda 
“fortemente” que os clientes de 
produtos e serviços bancários 
utilizem preferencialmente os 
diferentes canais digitais dispo-
níveis, como internet banking e 
aplicativos para smartfones 
e, se necessário, recorram 

aos caixas eletrônicos.
“Não sendo possível reali-

zar suas transações por meio 
dos canais digitais, a socie-
dade poderá recorrer às 
agências bancárias para re-
alizar suas transações essen-
ciais, como saque de dinhei-
ro, pagamento de contas ou 
transferência de recursos”.

O BC informou ainda que, 
em conjunto com as institui-
ções financeiras, está traba-
lhando em planos de con-
tingência para facilitar que 
todos os serviços essenciais 
sejam prestados à socieda-
de. (Agência Brasil)

A Secretaria de Saúde 
de São Paulo confirmou 
nesta quinta-feira (19/3) 
a quinta morte por Co-
vid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus, 
no estado de São Paulo. 
Trata-se de um homem 
de 77 anos, com comor-
bidade, e que morava na 
capital. 

A morte, registrada 
pela Prevent Sênior, ocor-
reu no Hospital Sancta 
Maggiore, unidade Pa-
raíso, que concentra os 
atendimentos de pacien-

tes com o novo coronavírus 
dessa rede hospitalar. Todas 
as cinco mortes foram regis-
tradas na capital. Todos eles 
tinham mais de 60 anos.  

Segundo a assessoria de 
imprensa do hospital, 33 pa-
cientes estão internados em 
estado grave na UTI do Hos-
pital Sancta Maggiori, sendo 
que 12 deles deram positivo 
para o novo coronavirus. 
Outras 90 pessoas também 
estão sendo atendidas pelo 
hospital, em apartamentos. 
Testes comprovaram que 16 
delas estão infectadas com o 

novo coronavírus.
A Secretaria de Saúde in-

formou que, até o momen-
to, São Paulo tem 286 casos 
confirmados para o novo co-
ronavírus, sendo que quatro 
são pessoas que moram em 
outros estados e dois são tu-
ristas estrangeiros.  A capital 
registra a maior parte dos 
casos: 259. Há ainda 7.669 
casos suspeitos em investi-
gação em todo o estado.

Em todo o país, o Minis-
tério da Saúde registrou 621 
confirmações da doença e 
seis mortes. (Agência Brasil)
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Estado inicia plano para garantir mais 
espaço em hospitais visando Covid-19
O Governo de Goi-

ás anunciou nesta 
quarta-feira (18/3) 

medidas voltadas estrita-
mente para a área da Saúde 
no combate ao avanço do 
novo coronavírus no estado. 
A intenção é reduzir o fluxo 
convencional dos hospitais 
estaduais para que as es-
truturas tenham capacidade 
de receber pacientes com 
covid-19, que precisam de 
isolamento.

A medida não interrom-
pe o funcionamento nem 
o atendimento regular das 
unidades, mas cria um sis-
tema que visa priorizar o so-
corro a quadros mais graves. 

Portaria da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-GO), 
número 508 de 2020, prevê 
que até 50% dos procedi-
mentos cirúrgicos eletivos 
devem ser reprogramados. 
Trata-se de casos em que o 
adiamento não oferece risco 
à saúde do paciente. A me-
dida não afeta a rotina dos 
procedimentos oncológicos, 
cardiológicos ou neurológi-
cos. Essa redução de fluxo 
dos hospitais visa a possível 
necessidade de leitos extras, 
focadas na covid-19, e a oti-
mização do uso de insumos 
hospitalares.

Atendimentos ambulato-
riais também devem ser re-
duzidos em 50%. É uma ma-
neira de evitar aglomeração 
de pacientes nas recepções. 
Nesse mesmo princípio, o do-
cumento prioriza orientações 
domiciliares e/ou remota e 
ainda restringe a visitação de 
representantes comerciais da 
indústria farmacêutica a uni-

dades de saúde. No caso de 
medicamentos de uso contí-
nuo, a recomendação é am-
pliar para 12 meses o prazo de 
aceitação de prescrições mé-
dicas. Isso evita que o pacien-
te retorne à unidade de saúde 
para ter acesso a nova receita.

O documento resguarda o 
atendimento ininterrupto de 
situações mais graves, como a 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise ou diálise peritone-
al). Dessa forma, as unidades 
que realizam os procedimen-
tos continuam atendendo 
integralmente, desde que ob-
servadas medidas de preven-
ção e proteção em relação ao 
novo coronavírus. 

Também suspende a as-
sistência de saúde bucal/
odontológica, exceto aten-
dimentos em regime de ur-
gência ou emergência. Outra 

determinação da portaria é 
que as unidades de saúde 
estaduais realizem, de for-
ma imediata, as cirurgias em 
todos os pacientes que este-
jam internados e necessitem 
do procedimento. 

 
Plano de Contingência
Atualmente, Goiás está 

no Nível 1 do Plano Estadu-
al de Contingência para o 
Enfrentamento da infecção 
humana pelo novo corona-
vírus. Essa fase será ocupada 
enquanto o Estado possuir 
até 100 casos esporádicos 
de pessoas com covid-19. 
Até esta quarta-feira, são 12 
os casos confirmados. 

Enquanto Goiás estiver 
no Nível 1, a meta do go-
verno estadual é “reservar” 
10 leitos de enfermaria e 10 
leitos de UTI em hospitais 

do Estado - por isso a impor-
tância das medidas elenca-
das na portaria. A partir do 
cumprimento das determi-
nações, o Estado alcançará a 
meta pré-estabelecida. 

O Plano de Contingência 
conta com cinco níveis. O 
de número 0 compreendia 
um estado de alerta, quando 
Goiás só tinha casos suspei-
tos da doença. O primeiro 
diagnóstico local foi confir-
mado na última quinta-feira 
(12/3), quando passamos 
para o Nível 1. Já o Nível 2 
será para o cenário acima de 
100 pacientes com covid-19; 
o Nível 3, para mais de 500; 
e o Nível 4, caso haja mais de 
mil casos no Estado.

 
Ações preventivas
Em 11 de março, a Orga-

nização Mundial de Saúde 

(OMS) decretou pandemia 
para covid-19, que já se es-
palhou por mais de 160 pa-
íses. Diante disso, todas as 
ações do Governo de Goiás 
no enfrentamento à doença 
são preventivas e seguem 
protocolos internacionais de 
segurança. O Plano Estadual 
de Contingenciamento, por 
exemplo, foi lançado em 10 
de fevereiro – mais de um 
mês antes de o Estado re-
gistrar casos da doença. Foi 
o primeiro documento com 
esse perfil elaborado no País. 

“Esse é o momento que 
nós estamos resguardando 
as pessoas para diminuir a 
contaminação. Que a cur-
va em Goiás seja a menor 
possível”, destacou o gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
também é médico e vem 
realizando uma série de reu-

niões com Poderes Executivo 
e Legislativo, lideranças e 
representantes de diversos 
segmentos na intenção de 
tomar as melhores decisões 
para proteger os goianos do 
novo coronavírus. 

Além do Plano de Contin-
genciamento, que entre ou-
tras coisas prevê a “reserva” 
de leitos hospitalares para 
evitar colapso na rede de 
saúde, Goiás tem o Hospi-
tal de Campanha, em Goiâ-
nia. A partir de um decreto, 
Caiado definiu o Hospital do 
Servidor Público de Goiás 
como a base central para 
atendimento de pacientes 
com o novo coronavírus. A 
estrutura possui 222 leitos e 
ainda quatro salas modula-
res que foram montadas no 
estacionamento para reali-
zação de triagem.

Reprodução
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Embaixada da China protesta contra Eduardo 
Bolsonaro por culpar país por pandemia
O embaixador da China 

no Brasil, Yang Wan-
ming, usou as redes 

sociais nesta quarta-feira 
(18/3), para exigir retratação 
do deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), que mais cedo 
postou mensagem em que 
culpa o país pela pandemia 
do novo coronavírus. O re-
presentante de Pequim dis-
se que o filho do presidente 
Jair Bolsonaro feriu a rela-
ção amistosa com o Brasil 
e “precisa assumir todas as 
suas consequências”.

Na manhã desta quinta-
-feira (19), Vírus Chinês era 
o termo mais comentado no 
Twitter no Brasil.

O embaixador publicou 
uma sequência de mensa-
gens em que repudia a ati-
tude do filho do presidente 
Jair Bolsonaro e menciona o 
chanceler Ernesto Araújo e o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ). “As suas 
palavras são um insulto malé-
fico contra a China e o povo 
chinês”, disse o embaixador.

A China é o principal par-
ceiro comercial do Brasil. Em 

postagem no Twitter, Eduardo 
Bolsonaro republicou a men-
sagem de outro usuário que 
escrevera: “A culpa pela pan-
demia de coronavírus no mun-

do tem nome e sobrenome. É 
do Partido Comunista Chinês”. 
O parlamentar ainda acrescen-
tou uma comparação com o 
desastre nuclear de Chernobyl 

e disse que o governo de Xi Jin-
ping, chamado por ele de “di-
tadura”, escondeu a epidemia.

“Quem assistiu (sic) Cher-
nobyl (filme sobre o desastre 

nuclear) vai entender o que 
ocorreu. Substitua a usina 
nuclear pelo coronavírus 
e a ditadura soviética pela 
chinesa. Mais uma vez uma 

ditadura preferiu esconder 
algo grave a expor tendo 
desgaste, mas que salvaria 
inúmeras vidas. A culpa é da 
China e liberdade seria a so-
lução”, escreveu o deputado.

Eduardo preside a Comis-
são de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara 
dos Deputados e tem influên-
cia direta na condução da polí-
tica externa brasileira. Eduardo 
é declaradamente fã do pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, que também 
havia se referido ao coronaví-
rus como “vírus chinês”.

A ex-presidente Dilma 
Rousseff também se posicio-
nou pelo Twitter de forma 
crítica a Eduardo Bolsonaro.

O perfil oficial da embaixa-
da chinesa no Twitter também 
protestou contra o filho do 
presidente: “As suas palavras 
são extremamente irrespon-
sáveis e nos soam familiares. 
Não deixam de ser uma imita-
ção dos seus queridos amigos. 
Ao voltar de Miami, contraiu, 
infelizmente, vírus mental, 
que está infectando a amizade 
entre os nossos povos”.

Reprodução
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Coronavírus: Festival 
de Cannes é adiado 
pela 1ª vez na história

O Festival de Cinema 
de Cannes 2020, que 
aconteceria entre os 
dias 12 e 23 de maio na 
França, foi adiado, infor-
mou hoje o site oficial 
do evento. Esta é a pri-
meira vez que o festival 
é adiado na história.

Segundo a organiza-
ção, está sendo estudada 
a proposta de realizar o 
festival apenas no final 
de junho e começo de 
julho, mas ainda não há 
uma nova data oficial.

“Várias possibilida-
des estão sendo estu-
dadas para manter a ce-
rimônia, entre elas um 
simples adiamento para 
entre o fim de junho e o 
começo de julho”, diz o 
comunicado divulgado 
pela organização”, disse 

o festival, em comunicado.
“Assim que o desen-

volvimento da situação 
sanitária francesa e inter-
nacional nos permitir ava-
liar a possibilidade real, 
daremos nossa decisão, de 
acordo com nossa consulta 
contínua ao governo francês 
e à prefeitura de Cannes, 
bem como com o evento do 
Festival”, acrescentou.

Cannes é o mais recente de 
uma série de festivais que fo-
ram adiados em todo o mun-
do por causa do covid-19.

A decisão de adiar acon-
tece após o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
colocar o país em modo de 
bloqueio total por pelo me-
nos duas semanas. Na Eu-
ropa, a França é o terceiro 
país mais impactado - atrás 
da Itália e da Espanha.

Ludmilla revela 
data de lançamento 
de seu EP de pagode

Ludmilla revelou hoje 
a data de lançamento 
de seu EP de pagode, 

tão aguardado pelos fãs: o 
projeto estará disponível nas 
plataformas de streaming a 
partir do dia 24 de abril.

“Dia 24 de abril é a data de lan-

çamento do meu EP de pagode”, 
escreveu a cantora no Twitter.

O EP de pagode terá seis 
músicas; quatro serão iné-
ditas, escritas pela própria 
Ludmilla, e duas serão regra-
vações de outros sucessos.

Recentemente, ela aten-

deu a pedidos dos fãs e lançou 
duas músicas em versão pago-
de, que já estão no Spotify: A 
Boba Fui Eu”, que é da própria 
cantora e foi regravada com 
novo arranjo do gênero mu-
sical, e “Faz Uma Loucura Por 
Mim”, cover de Alcione.

“Foi um imenso prazer parti-
cipar deste projeto, ainda mais 
gravando uma música minha 
que curto muito e poder regra-
var outra da Alcione, que sem-
pre foi uma enorme inspiração 
para mim”, disse Ludmilla, em 
nota enviada à imprensa.
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