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primeiro-ministro bri- neceria sete dias em isolamentânico, Boris Johnson, to em sua residência de Dowque testou positivo pa- ning Street, onde simpatizanra o novo coronavírus há 11 tes deixavam comida e papéis
dias, deu entrada na unidade na porta.
de cuidados intensivos ontem,
Ele fez o teste por recomene será substituído no cargo pe- dação do médico-chefe para a
lo chanceler, Dominic Raab, no Inglaterra, Chris Witty, depois
comando do governo enquan- de, no dia 26 de março, apreto for necessário. Do domingo sentar sintomas leves e não ter
para ontem, 403 pessoas mor- participado da entrevista colereram no Reino Unido.
tiva do ministro das Finanças,
“Durante a tarde, o estado Rich Sunak, na qual se lançou
de saúde do primeiro-minis- um pacote de ajuda financeira
tro se deteriorou e, por conse- para os trabalhadores autônolho de sua equipe médica, ele mos e freelancers.
foi transferido para a unidade
O premiê continuou lidede cuidados intensivos do hos- rando reuniões por videoconpital”, anunciou um porta-voz ferência e muitos atribuíam
de Downing Street, residência ontem a esta falta de repouso
oficial do primeiro-ministro. o fato de uma semana e meia
O líder conservador, de 55 depois continuasse com febre e
anos, que após
seu médico tedar entrada
nha decidido
ao hospital Mais de 5,3 mil pessoas
hospitalizá-lo
Saint Tho - já morreram no Reino
para submetêUnido,
apontado
como
mas de Lon-lo a exames
dres, na vés- o novo epicentro da
por “precaupera, para doença na Europa
ção”. Ele passe submeter
sou uma pria exames, timeira “noite
nha tuitado nesta segunda que tranquila” no hospital, mas
se sentia de “bom ânimo”, es- estava “em observação”.
tava consciente, mas pode preEnquanto na Itália e na Espacisar de respirador mecânico. nha a pandemia começou a dar
A notícia comoveu os britâni- sinais de uma sutil remissão,
cos, depois de o Executivo afir- o Reino Unido está se tornanmar reiteradamente que John- do o novo epicentro da doenson “seguia no comando”. São ça na Europa. Nesta segunda,
“notícias terrivelmente tris- foram registradas na Grã-Bretes”, reagiu o recém-eleito no- tanha mais de 5.300 mortes,
vo líder da oposição trabalhis- com 439 novas vítimas fatais
ta, Keir Starmer, assegurando em 24 horas. E embora o núque “os pensamentos de todo mero de mortes diárias tenha
o país estão com o primeiro- recuado pelo segundo dia con-ministro e sua família nestes secutivo, após as 621 de domintempos incrivelmente difíceis”. go e 708 no sábado, a mortaJohnson anunciou no dia 27 lidade bateu recorde atrás de
de março que tinha testado po- recorde na semana passada e
sitivo para a Covid-19 e perma- especialistas advertem con-
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Chile obriga
o uso de
máscaras

Primeiro-ministro britânico está internado no Saint Thomas Hospital desde domingo

Coronavírus leva
premiê à UTI

O governo chileno
decretou ontem o
uso obrigatório de
máscaras em todos os
transportes públicos.
A decisão, que inclui
ônibus, táxis, metrô de
Santiago e os poucos
voos domésticos
que ainda estão em
operação, segue as
novas recomendações
da OMS. (AFP)

DÍVIDA
Diagnosticado com a doença há 11 dias, Boris Johnson foi hospitalizado
neste domingo e levado ontem à terapia intensiva com a piora do seu estado
tra um otimismo antecipado.
Raab já tinha começado a
preencher nesta segunda o vácuo deixado por Johnson: presidiu a reunião diária sobre a
crise e conduziu uma coletiva
na qual precisou responder várias perguntas sobre a capacidade do premiê de continuar
trabalhando. Johnson “segue
no comando, mas continuará
escutando o conselho dos médicos sobre o que deve fazer”,

disse, admitindo que não havia
falado com ele desde o sábado.
Para pedir a seus compatriotas que permanecessem em casa, Johnson postou vários vídeos
no Twitter durante seu confinamento nos quais aparentava cansaço. Segundo o jornal
The Guardian, “estava mais
gravemente doente do que ele
ou seus funcionários estavam
dispostos a admitir” e foi visitado por médicos preocupados

com a sua respiração.
Boris Johhson foi um dos líderes que resistiu a adotar restrições mais drásticas para conter a pandemia, classificando a
medida como desnecessária e
antiprodutiva. Mudou de ideia
após alertas de cientistas. Eles
disseram que sem controle do
contágio o sistema de saúde entraria em colapso e as mortes
poderiam chegar a 250 mil no
país. (AFP e Folhapress)

Argentina
suspende
pagamento
O governo argentino
decidiu ontem, por
decreto, postergar o
pagamento de até US$
10 bilhões da dívida
emitida segundo a
legislação local que
venciam neste ano
para 2021. Por ter sido
decidido de modo
unilateral, pode ser
definido como um
calote. (AFP)
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EUA superam
10 mil mortes
11 de Setembro de 2001. “A próxima semana será o nosso momento 11 de Setembro, o momento mais difícil para muitos americanos em toda a sua
vida”, disse o diretor do serviço de saúde pública dos EUA,
Jerome Adams.
Para o meio de abril espera-se o pico de transmissões em
Nova York, hoje o estado com
situação mais crítica em meio
à pandemia nos EUA, e a piora do quadro em Nova Jersey,
Michigan e Nova Orleans. As
projeções mostram que não há
testes nem recursos médicos e
leitos disponíveis para todos
os pacientes de coronavírus
no país e o número de mortes
em um único dia pode ultrapassar os 3 mil em 16 de abril.
Em Nova York, o pico para a

A próxima semana
será o nosso 11 de
Setembro, o
momento mais
difícil para muitos
americanos em toda
a sua vida”
Jerome Adams,

Uso de máscaras se tornou corriqueiro em NewYork
pandemia é esperado para dia
9 de abril, mas o governador
Andrew Cuomo estendeu as
medidas de isolamento social
até dia 29 do mesmo mês e vai
aplicar multa de US$ 1 mil (R$
5,2 mil) para quem descumprir
as normas. As internações começaram a diminuir no estado, segundo Cuomo.
Na semana passada, a Casa
Branca apresentou pela primei-
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ra vez números oficiais sobre o
impacto do novo vírus na vida
dos norte-americanos e conferiu um tom mais sóbrio e realista a Trump, que chegou a minimizar a pandemia. Segundo
as projeções, de 100 mil a 240
mil pessoas devem morrer no
país mesmo com a adoção das
medidas de distanciamento social, que Donald Trump estendeu até 30 de abril.

diretor de saúde pública dos EUA

A letalidade do coronavírus,
porém, segue maior em países
da Europa, apesar de a curva
indicar que começa a diminuir:
na Itália são 132,5 mil casos e
16.523 mortes,. Na Espanha,
135 mil casos e 13.139 mortes.
Os EUA ocupam a terceira colocação em mortes. Com o isolamento, mais de 90% dos norte- americanos estão sob restrições sociais. (Folhapress)
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Os Estados Unidos ultrapassaram ontem a marca de 10 mil
mortes confirmadas por coronavírus, às vésperas do que o
país espera ser o pico da pandemia no território americano, em 15 de abril. Segundo
dados da Universidade Johns
Hopkins, os Estados Unidos
tinham ontem, no começo da
noite, mais de 362 mil casos
e 10.689 mortes pelo novo vírus. Em uma semana, o salto
no número de vítimas foi de
mais de 7 mil pessoas.
A curva do coronavírus nos
EUA segue crescendo vertiginosamente desde o meio de março
o governo Donald Trump afirmou que as próximas duas semanas devem ser decisivas para o país, comparando-as inclusive aos ataques terroristas de

ESPANHA

Redução de
mortes pelo
quarto dia
A Espanha conseguiu
reduzir pelo quarto
dia consecutivo o
número de mortes por
coronavírus, com 637
vítimas fatais em 24
horas, do domingo para
a segunda-feira, o que
aumenta a esperança de
que os países do Sul da
Europa, incluindo a Itália
estão no caminho para
conter a pandemia da
Covid-19. (AFP)
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