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Jornal da

A irresponsabilidade de algumas pessoas assusta nessa pandemia. O setor de telemarketing, por 
exemplo, precisa urgentemente pensar em soluções que reduzam os danos para os trabalhadores 
e para as empresas.

DEIXA O ALÔ 
PRA DEPOIS

Boca quente

TUDO CERTO NA BAHIA
Se no plano federal a coisa vai mal, 
na Bahia o governador Rui Costa fez 
um grande gol de placa ao conseguir 
a desapropriação do Hospital Espa-
nhol. A unidade deve servir de base 
para o combate ao Covid-19 e desa-
fogar um pouco as outras redes hos-
pitalares no Estado.

ESTADO DE ATENÇÃO  
O diagnóstico positivo do senador Davi 
Alcolumbre para o novo coronavírus volta 
a colocar a Casa em atenção. Agora, além 
do senador Nelson Trad, há outro infecta-
do que circulou por lá.

LOCKDOWN  
A prefeitura estudar fechar as praias de 
Salvador e esse parecer ser o melhor ca-
minho. Ontem, o Porto da Barra estava 
lotado.

NAS ALTURAS
E o dólar? Não para de subir e não para de 
aprofundar a crise fiscal no mundo. Cer-
tamente, há gente sorrindo com o valor.

O que mais aflige governos e população nos casos do Coronavírus, é o grande rombo econômico que 
a doença deve deixar em todo mundo. Analistas dizem que a crise de 2008 pode parecer, de fato, uma 
“marolinha”.

LÁ VEM A 
MAROLA

SSA NA FRENTE
 Quem também teve posição acertada 
foi o prefeito de Salvador, ACM Neto. 
A atitude rápida de suspender aulas e 
outras atividades comunitárias ajuda 
e muito a combater a disseminação do 
Covid-19. Com isso, é possível que a ca-
pital, de forma proporcional sofra me-
nos do que outros países do mundo.

fernando vivas/agecom valter pontes/secom

ME AJUDE
Pega muito mal a posição 
da Embasa em uma época 
tão delicada para todos 
os baianos. A empresa 
jura de pé junto que não 
há falta de abastecimen-
to na Bahia, mas, todo 
dia, dezenas de pessoas 
usam os microfones da 
Rádio Metrópole para 
reclamar de que não sai 
nada das torneiras. Seria 
uma mentira coletiva? É 
muito difícil de ser. Em 
tempos de coronavírus, 
e cuidado com a higiene, 
essa incompetência pode 
custar vidas. 

mateus pereira/govba
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Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

NA SECA CONTRA O CORONAVÍRUS
População baiana fica na mão e sofre com falta de água diante do combate a uma pandemia

Diante do crescente nú-
mero de casos confirmados 
coronavírus na Bahia, con-
sumidores reclamam da falta 
de abastecimento de água em 
várias localidades do esta-
do, o que dificulta a adoção 
de medidas de higienização 
para prevenção da doença. 
Entre as principais reclama-
ções, os bairros do Arenoso, 

Castelo Branco, Periperi, Fa-
zenda Coutos, Baixa do Bon-
fim, Jardim Cruzeiro, Jardim 

das Margaridas, todas em 
Salvador; e Portão (Lauro de 
Freitas) lideram as críticas. 
A Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (Embasa) foi 
questionada e negou qual-
quer irregularidade no abas-
tecimento, apesar do número 
de críticas. O relato de um 
dos ouvintes da Rádio Me-
trópole da cidade de Espla-
nada aponta que o problema 
já dura mais de 20 dias.

Nas localidades de Por-
tão, Castelo Branco, Jd. 
Cruzeiro, Fazenda Coutos, 
Baixa do Bonfim e Ilha de 
Maré, segundo a Embasa, o 
abastecimento está normal, 
sem informações comple-

mentares.
A empresa esclarece que 

é necessário o endereço e 
número de matrícula para 
verificar se há problema no 
ramal domiciliar ou na rede 
que atende o logradouro.

SITUAÇÃO ‘NORMALIZADA’
Procurada pela reportagem 

do JM, a empresa se limitou a di-
zer que as denúncias são prove-
nientes de locais com problemas 
pontuais na rede distribuidora. 
Equipes da empresa visitaram o 
Arenoso e a cidade de Esplana-
da e relataram vazamentos não 
aparentes que, segundo a com-
panhia, prejudicaram a distribui-
ção de água para ruas do bairro. 
Também foram apontados va-
zamentos sucessivos na adutora 
que abastece o município.

EMBASA MINIMIZA RECLAMAÇÃO DE OUVINTES

Mesmo com críticas e apelos, Embasa se limita a dizer que abastecimento está “normal”

48HORAS

foi o tempo prometido 
para normalizar o 
abastecimento

Bahia

 “Como vamos nos higienizar 
sem água para se lavar?”

– Roberto Fonseca, ouvinte da Metrópole

NA SECA CONTRA O CORONAVÍRUS
População baiana fica na mão e sofre com falta de água diante do combate a uma pandemia

tacio moreira/metropress

tacio moreira/metropress

tacio moreira/metropress
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Texto Alexandre Galvão
alexandre.galvao@metro1.com.br

 “Estamos pedindo ao governo 
que faça um programa e ajude 
prefeitos”

– Rui Costa, governador

TEMPO DE OFERECER
AJUDA Governo, prefeitura, instituições e socie-

dade civil se unem para tentar diminuir 
a agonia da população que mais será afe-
tada por pandemia do novo coronavírus

A emergência global, pro-
vocada pela disseminação do 
novo coronavírus, fez acen-
der o alerta para o cuida-
do com as pessoas que mais 
vão sofrer nesse momento 
crítico. As pessoas mais po-
bres precisam de assistência 
e de resguardo para as ne-
cessidades mais urgentes.  
Com vistas nisso, a prefeitu-
ra de Salvador adotou uma 
série de medidas, que visa 

diminuir os impactos da 
crise mundial. Uma delas é 
a distribuição de uma ces-
ta básica mensal para cada 
aluno da rede municipal.  
O governador Rui Costa pe-
diu, em uma reunião onli-
ne com prefeitos, que eles 
tomem a mesma medida. 
“Estamos pedindo ao gover-
no federal que faça um pro-
grama. Mas aquele prefeito 
e prefeita que têm recursos 
disponíveis, eu recomendo 
trocar merenda escolar por 
cesta básica”, disse.

Vírus que já matou mais de oito mil pessoas pelo mundo tem espalhado terror e incertezas por todas as nações atingidas pela pandemia

Especial

A soma de esforços con-
tará ainda com um reforço 
hoje (19). O prefeito ACM 
Neto vai inaugurar, sem 
a presença de público ou 
apoiadores, uma Unidade de 
Acolhimento Institucional 
(UAI) de Amaralina. Loca-
lizada na Rua Visconde de 
Itaboraí, nº 02, o espaço tem 

capacidade para atender 50 
pessoas, prioritariamente 
idosos, grupo de risco do 
coronavírus. A UAI Amara-
lina conta com equipe mul-
tidisciplinar composta por 
psicólogo, assistente social, 
educadores sociais, entre 
outros, e funcionará todos 
os dias, em regime 24 horas.

ACOLHIMENTO 24 HORAS

divulgacao
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Campanhas pedem 
que pessoas 
consumam

Decisão judicial deve somar mais 160 leitos hospitalares à rede estadual em meio à crise Presidente e ministro da economia fizeram anúncios ontem, em Brasília, com máscaras

Especial

E por falar em reforço, o 
governo do Estado conseguiu 
na Justiça a reintegração de 
posse do Hospital Espanhol. A 
unidade fica na capital baiana 
e, segundo o governador Rui 
Costa (PT), terá 160 leitos entre 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e apartamentos. O local 
deve ser usado como hospital de 
campanha contra a doença que 
já infectou 28 pessoas na Bahia e 
matou mais de 8 mil pessoas ao 
redor do mundo. O governador 
disse ainda que o primeiro pas-
so será levar os pacientes para o 
Hospital Couto Maia, também 
em Salvador, e, caso necessário, 
ocorrerá a transferência para o 
Hospital Espanhol.

O governo federal também 
tomou medidas para proteger 
a renda do trabalhador infor-
mal. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, anunciou on-
tem (18) um auxílio mensal 
de R$ 200 a profissionais au-
tônomos durante a crise do 
coronavírus. A medida busca 
garantir renda àqueles tra-

balhadores que não têm ren-
dimentos fixos e, em geral, 
também não contribuem para 
a previdência. “O povo sai da 
rua, não tem ninguém mais 
tomando táxi? O chofer de 
táxi pode passar na Caixa Eco-
nômica Federal, ou no [posto 
do INSS] mais próximo, ou vir-
tualmente”, afirmou Guedes.

Além das medidas “formais”, 
tomadas por governos e insti-
tuições, uma grande rede de so-
lidariedade tem se formado ao 
redor de pequenos comercian-
tes. Com o clima de apreensão, 
campanhas nas redes sociais pe-
dem que as pessoas consumam 

negócios locais e com pequeno 
porto. O objetivo é manter viva a 
economia que pulsa em bairros 
e microrregiões que já experi-
mentam os amargos resultados 
da pandemia do coronavírus 
que está apenas no começo para 
o povo brasileiro.

GOVERNO DO ESTADO CONSEGUE REFORÇO 
COM REINTEGRAÇÃO DO HOSPITAL ESPANHOL

GOVERNO FEDERAL OFERECE 
R$ 200 A TRABALHADORES

REDE DE SOLIDARIEDADE

160LEITOS

serão incorporados à 
rede estadual com o 
Hospital Espanhol

As instituições bancárias 
também tomaram medidas 
para tentar frear o endivida-
mento. Os principais bancos 
do país (Itaú, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Santander 
e Banco do Brasil) anunciaram 
que vão prorrogar o pagamen-
to de dívidas das pessoas físi-
cas, além das micro e pequenas 
empresas por 60 dias. A ideia 
das instituições bancárias é 
ajudar a economia brasileira. 
Vale lembrar que a medida só 
entrará em vigor para casos 
onde os empréstimos estejam 
com pagamento em dia.

BANCOS PRORROGAM PAGAMENTOS

Instituições bancárias querem prorrogar pagamentos e tentar aliviar bolso de consumidor

paula froes/govba

carolina antunes/pr

fotos publicas
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E se uma cidade sumir do 
mapa? Em Bacurau, tudo é 
possível

Série original da Netfelix 
traz atores brasileiros em 
atuações fantásticas

Filme vencedor do Oscar este 
ano é boa pedida para pensar 
relações sociais

Livro escrito por Isabel Allende conta a saga 
de espanhóis em fuga pela Europa, em meio à 
gripe espanholha, e chegada ao Chile

Especial

A ARTE CONTRA O BAIXO-ASTRAL
Grupo Metrópole indica filmes, séries e livros para a quarentena ser mais prazerosa e passar rápido

A quarentena forçada pela 
pandemia do novo coronavírus 
não poder ser apenas de angús-
tia e apreensão. Cantora, Da-
niela Mercury afirmou à Me-
trópole que tem aproveitado  
para investir na arrumação da 
casa. Ela ressaltou o papel da 
arte. “Nos coloca a pensar e vai 
dando fôlego”, disse. Também 
cantora, Margareth Menezes 
dividiu uma pouco estratégia 
para “matar o tempo”. “Ler é a 
melhor coisa. A gente se distrai 
e estuda muito”, recomendou. 
A Metrópole recomenda al-
gumas produções. No metro1.
com.br, há uma aba com cons-
tante atualização da redação.

10 DIAS

é o tempo sugerido de 
recolhimento para quem 
apresentar sintomas

LONGA PÉTALA DE MAR BACURAU

IRMANDADEPARASITATexto Equipe Metrópole
redacao@jornaldametropole.com.br
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Série conta sobre vida e morte 
de um dos maiores ativistas 
negros do mundo

Na pacata Todavia, cidade ficcional, mas que 
guarda semelhanças com a Bahia, Fernando 
Vita desenvolve sua trama emocionante

Especial

QUEM MATOU MALCOM X? REPÚBLICA DOS MENTECAPTOS
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Bahia tem 28 
casos de

coronavírus

Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

Município abre vagas
A Prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Gestão (Semge), abriu 
processo seletivo para contratação de profissionais de saúde na Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS), por tempo determinado, através do Reda.

Sesab retifica
Após a informação divulgada pelo secretário Fábio Vilas Boas de que um 
médico havia sido infectado, a pasta voltou atrás e retificou que o caso 
trata-se de um profissional de saúde. Informação inicial causou confusão.

Especial

O QUE SE SABE ATÉ ENTÃO
Casos registrados na Bahia ainda não configuram a chamada “transmissão comunitária”, segundo secretaria

Com aumento diário no nú-
mero de suspeitas, os casos de 
coronavírus na Bahia são regis-
trados a cada dia e divulgados 
através de boletins da Secreta-
ria Estadual de Saúde (Sesab). 
Os primeiros confirmados ocor-
reram no município de Feira de 
Santana. Uma mulher de 34 
anos, residente na cidade e que 
retornou da Itália em 25 de fe-
vereiro, com passagens por Mi-
lão e Roma, foi a primeira a ser 
registrada. Na sequência, uma 
mulher de 42 anos, trabalhado-
ra doméstica e que teve contato 

com a primeira paciente, e uma 
outra, que teve contato com 
esta segunda, registraram o 
seguintes. Até o momento, Sal-
vador tem 17 diagnosticados, 
enquanto Feira conta com cin-
co. Porto Seguro (5) e Prado (1) 
acompanham logo em seguida 
com os casos. Nenhum deles, 
segundo a Sesab, se enquadra 
na chamada “transmissão co-
munitária”, quando equipes de 
vigilância não conseguem mais 

mapear a cadeia de infecção. 
De janeiro até o último boletim 
da Sesab, a Bahia registrou 747 
casos notificados com suspeita 
clínica de infecção pelo novo 
coronavírus. Destes, 335 aguar-
dam análise laboratorial e o 
resto foi descartado. No total, 
46 municípios fizeram notifi-
cação. De acordo com o gover-
no, novos leitos serão abertos 
para o tratamento de novos 
casos, a exemplo do Hospital 
Espanhol, que teve a liberação 
concedida pela Justiça Federal 
nesta semana. O centro hos-
pitalar será adaptado e deve-
rá ter um total de 160 leitos.  Gestão municipal realiza ações de higienização para coibir contaminação da população

renato araujo/agencia brasilia

jefferson peixoto/secom
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Paciente sabia que 
estava infectado, 

mas fugiu para BA

Eventos suspensos
Os eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de San-
tana e Porto Seguro, cidades com casos da doença, estão suspensos, 
sejam de cunho religioso, político ou cultural. 

Convocação 
As 52 vagas são distribuídas para técnico em laboratório, técnico em 
enfermagem e enfermeiro, visando compor equipes estratégicas nas 
ações de saúde no município. 

Especial

No âmbito estadual, o go-
vernador da Bahia, Rui Costa 
(PT), decretou o fechamento 
da rodoviária de Salvador por 
conta do coronavírus. O ter-
minal terá suas atividades sus-
pensas a partir de sexta-feira, 
com o último ônibus saindo 
da capital às 00h. Segundo o 
petista, ônibus interestadu-

ais e intermunicipais não vão 
circular. Rui fez um pedido à 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) pela suspensão 
imediata de voos saindo e che-
gando de todos os aeroportos 
da Bahia para os estados que já 
possuem transmissão comuni-
tária do coronavírus. São eles 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

GOVERNO FECHA ROTASPREFEITURA COGITA INTERDITAR AS PRAIAS

PROCESSO APÓS FUGA DE QUARENTENA

A pandemia levou a pre-
feitura de Salvador a tomar 
medidas drásticas para evitar 
a propagação do vírus. O pre-
feito ACM Neto anunciou que, 
a partir de sábado (21), todos 
os shoppings serão fechados. 
Por decreto, academias, casas 
de espetáculo, de festa e par-
que infantil, buffet, teatros, 

cinemas, escolas e universida-
des privadas têm a obrigação 
de permanecer fechados. Há 
estudos para que a prefeitura 
interdite o uso das praias pela 
população. “Não é momento 
de ir para a praia. É de ficar em 
casa, de cuidar da família, de se 
proteger”, disse o prefeito, em 
entrevista coletiva.

Nesta semana, o caso de 
uma pessoa infectada por co-
ronavírus que descumpriu o 
isolamento chamou a atenção 
das autoridades. A Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE), a 
mando o governador Rui Cos-
ta, abriu o processo contra o 
paciente que foi para Porto 
Seguro-BA mesmo após a con-
firmação da infecção. Segundo 
a procuradoria, o pedido foi 
protocolado junto ao Ministé-
rio Público do Estado da Bahia 
(MP-BA) para que outras situa-

ções semelhantes não voltem a 
acontecer, evitando a transmis-
são da doença. “Foi uma ação ir-
responsável, negligente, de um 
empresário que teve seu caso 
confirmado em São Paulo. Ele 
foi no hospital, confirmou que 

tinha o coronavírus e o médico 
determinou que ele ficasse em 
casa por pelo menos uma sema-
na. E ele pegou o jatinho parti-
cular, convidou alguns amigos e 
foi para casa em Trancoso, em 
Porto Seguro”, disse Rui.

Prefeito quer minizar riscos de contaminação e proliferação do coronavírus; medidas começaram nesta quarta-feira Estado vai fiscalizar estradas na Bahia e vetar saída de ônibus intermunicipais em cidades com casos registrados

Prefeitura cumpre decreto municipal que proíbe funcionamento de espaços em Salvador

15DIAS

é o período de 
fechamento determinado 
pelo prefeito ACM Neto

max haack/secom mateus pereira/govba
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Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

Especial

O QUE JÁ DEU CERTO
Ações dão fôlego na guerra contra o coronavírus ao redor do mundo; caso em Hong Kong é espelho do sucesso 

A pandemia de coronavírus 
alterou toda a rotina no mun-
do, afetando o desenvolvimento 
econômico, produções culturais 
e até mesmo eventos esportivos. 
Diante do caos causado pelo vírus 
que se alastra a cada dia, algumas 
ações motivadas por autoridades 
se destacam no combate ao Co-
vid-19. O caso de maior destaque 
na imprensa internacional foi a 
rápida construção de hospitais 
na China para receber os pacien-
tes com coronavírus. Algumas 
das áreas do país já diminuíram 
o índice de infecção e deixaram a 
quarentena por não registrarem 

novos casos. Em Hong Kong, a 
chamada medida do “distancia-
mento social” teve reflexo direto 
na redução de novos casos. A ex-
periência do país com a Síndro-
me Respiratória Aguda Grave, ou 
SARS na sigla em inglês, impac-
tou a psicologia das cidades.

Após o anúncio de que alu-
nos da rede municipal recebe-
riam cestas básicas, a prefeitu-
ra confirmou que estudantes 
das creches municipais terão 
prioridade. A medida ocorre 
em razão da suspensão das au-
las por meio de decreto muni-
cipal. A decisão de ACM Neto 
cobre a falta de merenda esco-
lar e a possibilidade dos alunos 
que só têm essa alimentação 
diária. Ao todo, serão 140 mil 
cestas distribuídas pela gestão 
municipal. 

CESTAS: CRECHES TERÃO PRIORIDADE

ESPANHOL ENTRA NA LUTA
Na Bahia, o governo do esta-

do conseguiu na Justiça Federal 
a liberação do Hospital Espa-
nhol para receber pacientes 
diagnosticados com coronaví-
rus. Fechado há mais de cinco 

anos, centro médico vai passar 
por intervenções e vai abrigar 
pelo menos 160 leitos. Estado 
já registrou 28 casos da doen-
ça, sendo 17 somente na capital 
baiana. Membros voluntários da Cruz Vermelha atuam em colaboração aos governos da Itália, Coreia do Sul, Irã e China para combater doença

Prefeitura e governo somam ações e esforços no combate ao avanço do coronavírus 

164PAÍSES

já registraram casos da 
doença causada pelo 
coronavírus no mundo

red cross

valter pontes/secom manu dias/govba
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Texto Matheus Simoni
matheus.simoni@metro1.com.br

Agora tudo mudou. Em 
pronunciamento nesta quar-
ta-feira (18), o presidente Jair 
Bolsonaro (Sem partido) mu-
dou a postura e considerou 
grave a pandemia de corona-
vírus no mundo. Após chamar 
a disseminação da doença de 
“histeria”, ele apareceu ao 
lado dos ministros de gover-
no usando máscaras de pro-
teção. Ele cobrou empenho 
da população para seguir as 
orientações das autoridades. 
“Primeiro, também diria que 
o pânico não leva a lugar ne-
nhum. Repito que o momento 
é de grande preocupação, é 
de grande gravidade, mas de-
vemos evitar que esse clima 
chegue a nós, adotando essas 
medidas”, afirmou, em coleti-
va no Palácio do Planalto.

No mesmo tom do presi-
dente da República, o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, reforçou a necessidade 
de se ter cautela com medidas 
que resultem no fechamento 
total do país. Na avaliação do 
chefe da pasta da Saúde do 
governo, decisões como esta 
podem complicar o país. “Pre-
cisa ser criado planos de alter-

nativa econômica e eu preci-
so muito da equipe do Paulo 
Guedes. Esses fechamentos de 
estrada, que alguns governa-
dores insinuam, essa logística 
é de interesse nacional, não 
adianta fechar tudo e falta o 
frango que está pronto para 
chegar, porque daí você segura 
uma coisa e desabastece ou-
tra”, disse.

De máscaras, os ministros 
falaram quais seriam as ações do 
governo federal contra a propa-
gação do vírus. O ministro Hen-
rique Mandetta esclareceu que o 
uso das máscaras visa preservar 
a cadeia de comando do governo. 
Ele disse que boa parte dos mi-
nistros teve contato com o chefe 
do GSI, general Augusto Heleno, 
diagnosticado com a Covid-19. 
“O uso dessa máscara não é nada 
fora do que é planejado pela saú-
de. Praticamente todos aqui, nas 
últimas 48 horas, alguns mais 
outros menos, tivemos trabalho 
em mesas ao lado do nosso que-
rido general”, conta.

MINISTRO ADOTA CAUTELA MÁSCARAS 
CONTRA O VÍRUS

Estavam presentes os ministros da Casa Civil, Infraestrutura, Justiça, Economia, Saúde, Defesa, Desenvolvimento Regional e Secretaria de Governo, além da Anvisa

Especial

BOLSONARO MUDA POSTURA E
DIZ AGORA QUE SITUAÇÃO É GRAVE

Após chamar de histeria a pande-
mia de coronavírus no mundo, pre-
sidente aparece com máscara ao 
lado de ministros e anuncia ações 
do governo para combater crise

521 casos 
confirmados

da doença no país
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Jornal da Metrópole, Salvador, 19 de março de 202012


