Boca uente
PELA PORTA
DOS FUNDOS

O vereador Maurício Trindade saiu do DEM pela porta dos fundos. Depois de ser criticado por todos os
membros da Executiva municipal do partido, ele foi desfiliado contra a própria vontade. Em telefonema para “colegas”, não faltaram palavrões.
max haack/secom pms

paulo froes/agecom

VIRADO NA ZORRA

O prefeito ACM Neto voltou a criticar
duramente a posição dos bancos privados no Brasil. Em coletiva ontem, o
democrata disse que “passou da hora”
do governo tomar uma medida enérgica. “O Brasil está quebrando e um
grupo pequeno fica faturando bilhões
e bilhões com a crise”, vociferou.

MAR CALMO

O governador Rui Costa (PT) aproveitou suas lives diárias para agradecer o empenho e trabalho do
presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal (PP). Em
tempos de crise, os poderes têm
ficado mais próximos no estado e
isso tem ajudado.

alessandro dantas

CALO NO PÉ

Outro grande problema de Lídice é o prefeito ACM Neto. O presidente do DEM
atraiu diversos nomes do PSB para sua
base, com o MDB de Geraldo Júnior.

NA URNA

No que depender do presidente do TRE-BA, Jatahy Junior, não há nem que se
pensar em adiamento das eleições. Para
ele, aumentar mandatos é contra o processo democrático.

FOGO AMIGO

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) tem sido apeada pelo fogo amigo dentro da
legenda que comanda. Nos últimos dias, membros da sigla tiraram pré-candidatos a
vereador do PSB e colocaram no Podemos e PTB. A ideia é enfraquecer Lídice e tomar
o comando do partido.

RECORDE
MUNDIAL

ALÍVIO

A compra de R$ 5 milhões em passagens
de ônibus pela prefeitura de Salvador é
um alívio para os empresários, mas muito
mais ainda precisará ser feito.

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, afirmou em entrevista à Metrópole que a cidade
tem apenas 8 pessoas em situação de rua. A gestão precisa, com urgência, contatar o Guiness Book,
pois deve ser um feito de reconhecimento mundial.
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Saúde

CADA DIA MAIS PESSOAS

CURADAS
Texto Alexandre Galvão
alexandre.galvao@metro1.com.br

A batalha contra o coronavírus também traz boas notícias
aos que acompanham o noticiário. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, quase
130 pessoas foram curadas do
Covid-19 somente na Bahia. O
número tem crescido dia após
dia, segundo a pasta. Na última semana, uma mulher de 57
anos emocionou profissionais
do Hospital da Bahia e deu esperança para quem acompanha
o desenrolar das notícias da
enfermidade. Em carta divulgada após alta médica, a paciente

Número de pacientes
que venceram o coronavírus avança em todo o
mundo; na Bahia índice
ultrapassa 120 pessoas

andrea rego barros

diz que um misto de fé e ciência
ajudou na sua recuperação. O
pensamento positivo, segundo
ela, foi outra grande arma contra o Sars-cov-2. “A ciência e a
espiritualidade se uniram e fizeram com que eu melhorasse dia
a dia. Transformei mentalmente
a tudo que aparentemente parecia ruim. [...] A equipe do hospital e a minha fé em Deus fizeram
com que eu manifestasse o meu
Deus interior e transcendesse a
tudo que estava acontecendo”,
narrou. A história é um norte
para os mais aflitos e ajuda a
acalmar os corações de quem
teme a doença.

“A equipe do hospital e a
minha fé em Deus me fizeram
transceder momento difíceis”
– Paciente curada do covid-19
divulgacao

Idosa emocionou equipe médica ao escrever sobre processo de recuperação da Covid-19
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Estado e prefeitura preparam leitos para receber pacientes contaminados pelo novo vírus; respiradores foram comprados
Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

Saúde

NO MUNDO, MAIS DE 300 MIL PESSOAS JÁ MÉDICOS E ENFERMEIROS
CONSEGUIRAM SE RECUPERAR DA COVID-19 CONTRAEM A DOENÇA
fotomovimento

No mundo, o número de
pessoas que venceram a doença é ainda maior. Ontem
(8), a Universidade John Hopkins contabilizava 301.768
curadas.
O maior número de recuperações é na China (77.537),
onde a pandemia teve início.
A nação é seguida por Espanha (48.021), Alemanha
(36.081), Iran (29.812) e Itália
(26.491).
Os Estados Unidos, que
possuem o maior número de
vítimas (399.929), registraram 22.539 recuperações. Ao
todo, já foram registrados
1.434.426 casos do covid-19
no mundo.

Na linha de frente do combate à doença, profissionais da
saúde na Bahia têm arriscado
a própria vida para garantir
atendimento à população durante a pandemia. Em uma
conversa transmitida pela internet na manhã desta terça-

-feira (7), o governador Rui
Costa revelou que 34 profissionais de saúde testaram positivo para a Covid-19 na Bahia.
De acordo com Rui, médicos e
enfermeiros podem contrair o
coronavírus e transmitir involuntariamente.
camila souza/agecom

Leia mais no
www.metro1.com.br/cidade

VACINAS SÃO
TESTADAS
Os esforços para a superação da crise crescem em todo
mundo. No início do mês, a
Universidade de Oxford, na Inglaterra, anunciou a convocação de voluntários para testar
uma vacina. A empresa Johnson
& Johnson divulgou que começará testes em humanos até setembro deste ano e afirmou que
quer colocar 1 bilhão de doses
no mercado no início de 2021.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), até
agora, ao menos 54 pesquisas
de vacinas estão em andamento
em todo o mundo – 52 em fase
pré-clínica e 2 em fase clínica.
Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

hugo tomkiwitz

No transporte público, pessoas têm adotado novas medidas para impedir contágio por vírus

Governador confirmou número de profissionais médicos que contraíram a doença na BA

A ESPERANÇA NOS REMÉDIOS
Além de vacinas, que devem
terminar a tormenta de contaminação no planeta, remédios
para combater o vírus também
começam a ser testados. Cientistas buscam em substâncias
já testadas a eficácia contra a
doença, que já atinge mais de
um milhão de pessoas. Pesqui-

sadores da Universidade Monash, na Austrália, publicaram
na semana passada um estudo
no qual indicam que o uso de
um remédio antiparasitário diminuiu a quase zero o material
viral do novo coronavírus em
testes com células cultivadas
em laboratório.
divulgacao/govba

Vacina deve demorar, mas é forma mais eficiente de conter estrago da pandemia

Cientistas tentam escrever protocolo de tratamento contra nova doença que atinge milhões
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Bahia

Volume chinês

A China é o principal exportador de equipamentos hospitalares e lidera o mercado do segmento. De acordo com o Ministério da Saúde,
já foram comprados 15 mil respiradores mecânicos junto ao país.

Briga desnecessária

Diante do poderio chinês, a pasta da saúde tenta contornar problemas
criados no próprio Brasil: Eduardo Bolsonaro e Abraham Weintraub,
ministro da Educação, causam mal-estar com ataques racistas.

GUERRA PARA RESPIRAR
Respiradores viram motivo de disputa internacional envolvendo EUA e país é acusado de “pirataria moderna”

samantha sanchez/us navy

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

Artigo de luxo na guerra
contra o coronavírus, aparelhos respiradores estão cada
vez mais escassos em hospitais brasileiros, o que gerou
uma recente disputa entre
o governo da Bahia e os Estados Unidos. Uma carga de
600 equipamentos foi retida
no aeroporto de Miami após
a China cancelar a compra
de forma unilateral. A gestão
estadual buscou rapidamente
um novo fornecedor e read-

quiriu a quantidade, prevista
para desembarcar no país até
o fim do mês. O respirador é
tido como imprescindível na
luta contra a Covid-19 já que
ataca um dos principais sintomas da doença: a insuficiência respiratória. Segundo o
governador Rui Costa, as novas compras foram realizadas
pelo Consórcio Nordeste com
fornecedores diferentes da
China. A estratégia para evitar novas retenções é utilizar
um avião para buscar os respiradores.

Compra de
respiradores feita pela
Bahia foi cancelada

MINISTÉRIO DA SAÚDE TENTA
AMENIZAR ATRITO COM CHINA
O Ministério da Saúde já
tentou intervir junto ao governo chinês para garantir
a compra de outros equipamentos e o envio deles ao
país. No entanto, o país ainda precisa resgatar a confiança da potência asiática,
que ficou estremecida após
atritos envolvendo o filho
do presidente Jair Bolsonaro,
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o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL), e o ministro
da Educação, Abraham Weintraub. A dupla fez uma série
de ataques racistas contra os
chineses. Logo após os ataques, foi a vez da China dar
início a um aumento nas importações de soja dos Estados
Unidos e reduzir as do Brasil
como forma de retaliação.

Cobiçado pelos países na guerra contra o coronavírus, respirador vira equipamento escasso e motiva batalha internacional por cargas

Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

Bahia

Mandetta bombeiro

Ministro da Saúde, Henrique Mandetta ganha ares de diplomata
após negociar diretamente com o embaixador da China no Brasil,
tentando apagar o incêndio causado por bolsonaristas.

Preço dispara

Nas últimas semanas, o preço dos equipamentos subiu mais que o triplo, segundo levantamento da CNN Brasil. Antes avaliado em 17 mil
dólares, respirador feito na China chega a custar 53 mil.

DINHEIRO DA CORRUPÇÃO GANHA NOVO FIM EUA E A PIRATARIA MODERNA
A Justiça e o Ministério
Público estão direcionando
recursos recuperados em
operações contra a corrupção para aquisição de equipamentos para combater o
coronavírus. Ao menos seis
decisões judiciais reverteram para a Saúde cerca
de R$ 2,5 bilhões devolvi-

dos aos cofres públicos por
meio de acordos com empresas e delatores. Parte do
montante já foi empregada
para comprar respiradores
pulmonares na Paraíba, luvas e máscaras para profissionais de saúde em Mato
Grosso e testes sorológicos
no Rio de Janeiro.

2,5
R$

BILHÕES

em recursos foram
destinados pela Justiça e
MP após investigações

A cobiça pelos respiradores colocou os Estados
Unidos no centro da disputa
pelos equipamentos. Governado por Donald Trump, o
país vem sendo acusado de
promover uma espécie de
“pirataria moderna” ao reter cargas que tinham como
destino a guerra contra a Co-

vid-19. Além do Brasil, outros países relataram casos
de interceptação desses respiradores, como Alemanha e
França. “Precisamos destes
ítens imediatamente para
uso doméstico. Precisamos
tê-los”, disse Trump em conversa recente com a imprensa na Casa Branca

carol garcia/govba

alan sanches/pr

“Você pode até chamar de
retaliações porque é isso
mesmo. É uma retaliação.”
Bahia aumenta leitos para combater coronavírus e já realizou novas compras de equipamentos; carga deve desembarcar até o fim de abril

Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

– Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
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Política

FREIO DE ARRUMAÇÃO
Geraldo Junior e mais 17 vereadores trocam de partidos para as eleições; veja o que mudou no xadrez político

divulgacao/cms

Texto João Brandão
joao.brandao@metro1.com.br

Com o fim do fechamento da
janela partidária, o presidente
da Câmara Municipal de Salvador mais 17 vereadores trocaram de partidos. Geraldo Junior
deixou o Solidariedade para se
filiar ao MDB.
O Democratas foi o partido
que mais recebeu parlamentares: 6. PHS e PV, que tinham 4 e
3 vereadores, respectivamente,
terminaram a janela partidária sem ninguém. Cidadania e
Podemos também registraram

perdas. O primeiro caiu de 2
para 1 vereador; o segundo, de 3
para 2. O PT saiu de 3 para 4 vereadores, enquanto o PDT subiu
de 1 para 2 e o Republicanos, de
2 para 3.

17

VEREADORES

mudaram de partido na
Câmara Municipal de
Salvador

CONFIRA TODAS AS TROCAS
Geraldo Jr: SD-MDB;
Cezar Leite: PSDB-PRTB;
Alberto Braga: PSC-Republicanos; Ana Rita: PMB-PT; Beca: Cidadania-DEM;
Muniz: Podemos-PTB; Cátia Rodrigues: PHS-DEM;
Daniel Rios: MDB-Patriota; Fabio Souza: PHS-SD;

Felipe Lucas: MDB-DEM;
Carballal: PV-PDT; Isnard
Araújo: PHS-PL; Kiki Bispo:
PTB-DEM; Marcelle Moraes:
SP-DEM; Maurício Trindade: DEM-MDB; Paulo Magalhães Júnior: PV-DEM;
Sabá: PV -DC; e Téo Senna:
PHS – PSDB.

Presidente do Legislativo deixou o Solidariedade e foi para o MDB; Geraldo Júnior é especulado para o posto de candidato a vice-prefeito

SECRETARIADO DE NETO RENOVADO
Quatro titulares das secretarias de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco; Trabalho, Esporte e Lazer, Alberto
Pimentel; Sustentabilidade,
Inovação e Resiliência, André
Fraga; e Ordem Pública, Felipe Lucas, deixaram as pastas
por causa da eleição. Também não fazem mais parte da
gestão o inspetor da Guarda
Civil, Alysson Carvalho; a diretora da Codecon, Roberta
Caires; e o presidente da Cogel, Alberto Braga.
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divulgacao

Roberta Caires, que comandava o Codecon, saiu do DEM e foi para o Patriota, base de Neto
Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

Cidade

DOCUMENTANDO A HISTÓRIA

Metrópole e Macaco Gordo se unem para registrar como baianos têm vivido em meio à pandemia
reproducao/youtube

O registro dos impactos do
coronavírus em Salvador e na
Bahia são o foco do documentário Dias Contados, produzido
em uma parceria entre o Grupo
Metrópole e a Macaco Gordo.
O registro, que já conta
com quatro episódios online,
quer acompanhar pari passo as
ações governamentais, o comportamento humanos e as polêmicas sobre a doença que já
atinge mais de 500 baianos. “É

um desafio, pois não tem roteiro. É o que aconteceu. E a gente tem que saber filtrar o que é
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EPISÓDIOS

já estão disponíveis
no youtube.com/
portalmetro1 e redes

reproducao/youtube

mais importante e o que não
pode deixar de existir na nossa
narrativa”, explica o diretor do
projeto, Diego Lisboa.
A produção executiva ficar
a cargo de Chico Kertész. “A
Metrópole tem desenvolvido
um papel importante na construção do que tem acontecido.
Transpor isso para o vídeo é
uma forma de perpetuar ainda mais esse cenário”, acredita
Kertész.

CONTRIBUIÇÃO DE QUEM VIVE QUARENTENA MAIS FUNDO A CADA EPISÓDIO
reproducao/youtube

A ideia é que as pessoas
contribuam com um “diário”,
tanto com dúvidas, sugestões
e mostrando o “vazio” das ruas
e a mudança na rotina. Vídeos produzidos pelas duas empresas mostrarão panorama do
que acontece em Salvador. Os
registros podem estar tanto na
vertical, quanto na horizontal, e
devem ser encaminhados para
diariodiascontados@gmail.com.

Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

Para os mais curiosos
e ansiosos, aí vai um pequeno spoiler: os próximos
episódios devem ir mais
fundo ainda na realidade

soteropolitana.
Imagens
mostraram as blitze contra
o coronavírus e a postura de
pessoas que são contrárias
ao isolamento social.

“A gente te que filtrar o que é
mais importante”
Sempre movimentado, Centro Histórico está vazio por conta de quarentena

– Diego Lisboa, diretor
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Especial

DE OLHO NO FUTURO
Após completar 20 anos na última semana, Rádio Metrópole se prepara para próxima sequência de existência

A gente já nasceu no futuro,
isso não é novidade. Depois de
completar 20 anos de existência na última sexta-feira (3), a
Rádio Metrópole não deixou
de presentear ouvintes com
informação, conteúdo e bom
humor. Mesmo diante da pandemia de coronavírus, a programação contou com jornais
ao vivo, com apresentação de
Mário Kertész, sempre ouvindo
médicos e especialistas na área
da saúde. MK reforça que o vigésimo aniversário da Rádio

Metrópole acabou que não foi
comemorado junto aos ouvintes, mas ele garante que tudo
isso se transformou em esforço
voltado à sociedade baiana.
“Nesse ano planejávamos
não uma festa, mas um congraçamento com nossos ouvintes. Eram vários planos, mas
preferimos transformar isso
em trabalho, em firmeza, em
determinação, solidariedade,
compaixão e manter altiva a
nossa voz”, destacou o âncora
da Rádio Metrópole.

SEMPRE À FRENTE DO TEMPO
MK também ressaltou a vocação da Metrópole para inovar nos mais diversos aspectos,
tendo sido uma das primeiras
emissoras a transmitir pela
internet, e falou sobre como a
rádio se tornou também uma
“escola” de profissionais. “Essa
rádio existe por conta do cli-

ma que ela criou e da adesão,
da paixão que desenvolveu em
todos que trabalharam e trabalham nela. Ela se transformou
em uma grande escola. Tem
gente hoje em todos os lugares,
trabalhando fora daqui, fazendo sucesso em outras rádios e
televisões”, observou.

“Transformamos em trabalho,
firmeza, determinação,
solidariedade e compaixão”
– Mário Kertész
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Evolução, comprometimento e consciência social são as marcas da Metrópole, especialmente em tempos de pandemia de coronavírus
Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

Entrevista

AS VISÕES DO IMPACTO DA PANDEMIA NO MUNDO

Entrevistas da Metrópole trazem informação e cultura para combater más notícias durante isolamento

divulgacao

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

“As mulheres são as que movem a economia do cuidado, do cuidado
doméstico e os trabalhos do cuidado, os quais são considerados
essenciais para que as medidas de proteção à população funcionem”
– Débora Diniz, antropóloga e professora

“Em tempos de pandemia, não
acredite em áudios que você
receber de um amigo”
– Alana Rizzo, co-fundadora da Redes Cordiais
Jornal da Metrópole, Salvador, 09 de abril de 2020

tácio moreira/metropress

alice vergueiro/abraji

olicio pelosi/fecomercio

A Metrópole traz nesta semana uma série de entrevistas
com os mais variados desdobramentos do coronavírus no
cotidiano. Além da abordagem
médica, Mário Kertész conversou com especialistas em áreas
diversas, como história, psicologia, trabalho e economia. Um dos
bate-papos foi com o historiador
Nelson Cadena, que traçou um
contexto histórico das epidemias
na Bahia. MK também conversou com Débora Diniz, antropóloga e professora, que discutiu
temas ligados à saúde da mulher
durante a pandemia. Ela citou a
morte da baiana Rafaela da Silva
de Jesus, de 28 anos, vítima de
Covid-19 após ser internada uma
semana depois do parto. Confira
alguns dos trechos:

“Se não cuidarmos da saúde,
não vai haver trabalho e
crescimento econômico”
– José Pastore, professor e sociólogo

“Ninguém nunca imaginou
que aconteceria o que
está acontecendo hoje”
– Nelson Cadena, jornalista e escritor
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