Salvador, terça-feira, 19 de maio 2020
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BAHIA
Na Caixa
SEGUNDA PARCELA
COM MENOS FILA

Filas menores foram registradas na capital, ontem, quando começaram os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 pela Caixa Econômica Federal. O cronograma de pagamentos segue até o dia 13 de junho e vale
apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril FOTO DE ARISSON MARINHO

Prefeituras de Juazeiro e
Madre de Deus adotam
toque de recolher
COMBATE AO VÍRUS Mais duas cidades baianas
adotaram o toque de recolher como medida
para tentar conter o avanço do novo coronavírus: Juazeiro e Madre de Deus. Agora, são 14
cidades no estado com a medida.
Em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a medida já entrou em
vigor e terá duração até 18 de junho. Pessoas,
veículos e embarcações estão proibidos de cir-

Boletim tem
312 óbitos;
cobrador é
enterrado
COVID-19 A Bahia registrou mais 17 mortes
por covid-19 em 24 horas e alcançou o total
de 312 óbitos e 8.881 casos confirmados da
doença, conforme boletim divulgado ontem
pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).
Desses 8.881, 300 ainda aguardam reconhecimento dos municípios.
São 438 infectados a mais que o levantamento de domingo (17), quando eram 8.443
contaminados (aumento de 5,18%). Seis cidades tiveram suas primeiras confirmações
de covid-19. São elas: Caém, Teofilândia, Piritiba, Cardeal da Silva, Mutuípe e Urandi.
No total, os casos confirmados ocorreram
em 211 municípios do estado, com maior
proporção em Salvador (62,07%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1 milhão de habitantes foram
Uruçuca (3.119,06), Itabuna (2.992,17),
Ipiaú (2.790,31), Ilhéus (2.390,24) e Salvador (1.854,23).
São ainda, segundo o boletim, 1.086 profissionais da saúde contaminados com a covid-19, 2.407 recuperados e 5.862 pessoas
que permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da doença (os chamados casos ativos).
Ontem, foi enterrado o corpo do rodoviário Márcio Santana, 47 anos, no cemitério do
Campo Santo, em Salvador. A despedida

cular entre 20h e 5h. Também
fica suspenso o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, inclusive
supermercados e bancos,
sendo permitida a abertura
apenas para as farmácias.
Nesse intervalo de tempo,
só poderão transitar pessoas
que precisem ir às farmácias
ou que estejam em casos de
emergências, como ida para
hospitais. Trabalhadores que
precisem se deslocar também estão liberados. O serviço de delivery só poderá

funcionar até as 22h.
Em Juazeiro, no norte do
estado, a medida também já
vale. Das 22h às 5h, a população deverá ficar em casa,
com as mesmas ressalvas de
Madre de Deus. As farmácias
serão os únicos estabelecimentos abertos, e pessoas
em situação de emergência
serão liberadas para transitar. A prefeitura informou
ainda que vai contar com o
apoio das forças de segurança para garantir o cumprimento do decreto.

contou apenas com a presença da esposa do cobrador
e de mais um colega de trabalho. Márcio estava internado desde a semana passada no Hospital Teresa de Lisieux, depois de ter passado
mal enquanto trabalhava.
De acordo com o Sindicato
dos Rodoviários, a certidão
de óbito de Márcio, que trabalhava há seis anos na empresa OT Trans, que faz parte
da associação Integra, confirmou a morte por insuficiência respiratória em decorrência do novo coronavírus.
Segundo o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo,
foi enviado, na tarde de ontem, um ofício para que as
empresas comuniquem ao
DADOS
sindicato quantos trabalhadores do setor foram diagnosticados e afastados do
trabalho após contaminação
pessoas
pelo novo coronavírus.
seguem
Entre as 17 novas mortes
monitoradas do boletim em 24 horas, dez
pela
foram de mulheres e sete de
vigilância
homens, com idades entre
52 e 89 anos.
Quanto ao sexo do total de
casos confirmados, 43,21%
foram mulheres. A faixa etádo total de
ria
mais acometida foi a de
casos
30 a 39 anos (26,86% do toconfirmados
tal). O coeficiente de inciem 211
dência por 1 milhão de habicidades
tantes foi maior na faixa etáestão em
ria de 80 e mais, seguida da
Salvador
faixa de 30 a 39 anos.

5.862
62

Feira de Santana
volta a fechar
comércio e vai
aplicar testes
RESTRIÇÕES Após reabrir o
comércio e ter um aumento
de 105% de casos de covid-19 estimado por uma
pesquisa, a cidade de Feira
de Santana terá todos os estabelecimentos comerciais
fechados novamente no período de 21 de maio a 1º de
junho. A determinação está
em um decreto publicado
pelo prefeito Colbert Martins
(MDB), em edição extra do
Diário Oficial do Município,
no início da noite de ontem.
Segundo o decreto, as empresas do setor de serviço, os
profissionais liberais, as clínicas (humanas e veterinárias) e as indústrias poderão
continuar abertas. A Ceasa e
o Centro de Abastecimento
terão funcionamento reduzido, das 4h às 14h. Já o Feiraguay, de produtos eletroeletrônicos, deve ficar fechado
também. Foi prorrogada, até
1º de junho, a suspensão de
todas as atividades de escolas
da rede municipal e de todos
os estabelecimentos privados de ensino (superior, médio, fundamental, básico,
cursos preparatórios e creches). Entre os 15 mil testes
rápidos comprados pela prefeitura, 1 mil chegaram à cidade. Eles serão aplicados
em pessoas que estão com
suspeita grave e também nos
profissionais de saúde.
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casos
confirmados
de covid-19
foram
registrados
em Feira,
segundo
boletim da
Sesab de
ontem;
cidade
ainda está
atrás de
Salvador
(4.843
casos),
Itabuna
(570) e
Ilhéus
(383)
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