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Diário coronavírus (08/04/20) : Número diário de mortes por coronavírus no Brasil chega a 800;
Mundo atinge 1,5 milhão de casos
Clique aqui para ver a notícia no site

Casos globais de coronavírus (COVID-19): mais de 1.500.830

Mortes globais: pelo menos 87.706

Os 5 principais países: Estados Unidos (423.537), Espanha (146.736), Itália (135.586) França (110.931)
e Alemanha (107.663)

Brasil: 14.152 casos e 691 mortes

Recuperados: 317.372

Fonte: Johns Hopkins University – 18:00 horário de Brasília

Saiba Mais: 29/03/2020 – 30/03/2020 – 31/03/2020 – 01/04/2020 – 02/04/2020 – 03/04/2020 –
04/04/2020 – 06/04/2020 – 07/04/2020

Principais notícias do dia (08/04/2020):
São Paulo registra 428 mortes pelo novo coronavírus
Com as 57 mortes registradas de ontem (7) para hoje (8), o estado de São Paulo já concentra 428
mortes provocadas pelo novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a maioria das
vítimas é homem (249 casos) e tem mais de 60 anos (68,1% do total).

Do total de mortes, a maioria ocorreu na capital, com 341 registros, segundo a prefeitura. Em seguida,
aparecem as cidades de São Bernardo do Campo e Guarulhos, ambas com sete mortes cada uma.

SaúdeRio de Janeiro confirma mais 17 mortes por coronavírus
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro confirmou, hoje (8), mais 17 mortes pelo novo
coronavírus (covid-19) e 250 novos casos de infecção. Os números fazem o estado do Rio de Janeiro
chegar a 106 óbitos, de um total de 1.938 diagnósticos da doença. Há ainda 78 mortes em investigação
por suspeita de terem relação com a covid-19.

Entre as mortes confirmadas hoje (8), apenas uma ocorreu em uma pessoa com menos de 60 anos de
idade. Trata-se de um homem de 56 anos, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cidade teve
mais duas mortes confirmadas hoje (8): uma mulher de 73 anos e outra de 77. Os três casos elevam o
total de mortes em Duque de Caxias para oito, número menor apenas do que na capital.

Covid-19: ministério consolida orientações para prevenção e tratamento
O Ministério da Saúde consolidou as orientações sobre prevenção e tratamento no guia Diretrizes para
Diagnóstico e Tratamento da Covid-19. O documento, de quase 400 páginas, reúne as orientações do
órgão para as formas de combate à pandemia e deve ser atualizado periodicamente para refletir a
evolução da avaliação da pasta sobre o tema. No Brasi foram registradas 800 mortes pela covid-19.

http://br.advfn.com/jornal/2020/04/diario-coronavirus-08-04-20-eua-passa-dos-400-mil-casos-e-oms-responde-trump


O texto reafirma recomendações já conhecidas, como lavar as mãos com desinfetante e álcool 70%,
praticar etiqueta respiratória (como cobrir espirros) e evitar contato com outras pessoas como medidas
gerais de prevenção. O documento também recoloca a indicação de procurar atendimento médico se a
pessoa apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar.

Novo saque do FGTS beneficiará até 60,2 milhões de trabalhadores
O novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até um salário mínimo (R$ 1.045)
beneficiará até 60,2 milhões de trabalhadores, disse hoje (8) o secretário de Política Econômica do
Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Segundo ele, os trabalhadores devem retirar até R$ 36,2
bilhões nos próximos meses, dinheiro que ajudará a economia em meio à pandemia de coronavírus.

De acordo com Sachsida, 30,7 milhões de trabalhadores poderão sacar todo o saldo da conta do FGTS.
Isso elevará para 66 milhões o número de trabalhadores brasileiros que irão zerar as contas do fundo
desde setembro do ano passado, quando o governo instituiu o saque-imediato do FGTS. “Estamos
devolvendo o dinheiro do trabalhador ao trabalhador”, disse.

FGV Social divulga perfil da população idosa do Brasil
Com 10,53% da população brasileira com 65 anos ou mais, o Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio Vargas (FGV Social) divulgou hoje (8), no Rio de Janeiro, a pesquisa Onde estão os idosos?
Conhecimento contra a Covid-19.

A meta é reunir informações detalhadas sobre os grupos etários mais avançados visando auxiliar os
gestores de políticas públicas na proteção dessa parcela durante a pandemia do novo coronavírus.

Moradores de favelas relatam desabastecimento e medo de covid-19
Cerca de 60% dos moradores de favelas não têm recursos financeiros para se sustentar por mais de uma
semana, sem que precisem de auxílio ou de retornar ao trabalho, aponta pesquisa divulgada hoje (8) pelo
Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela. O levantamento alerta para o fato de que
praticamente nenhum deles terá alimentos suficientes para um mês. Em metade dos lares, os
mantimentos deverão acabar nos próximos sete dias. O instituto ouviu 1.808 pessoas, residentes de 269
favelas, no último fim de semana.

Ainda de acordo com a pesqusia, oito em cada dez moradores de favelas têm precisado sair das
comunidades para encontrar alimentos e itens de higiene. A necessidade de se deslocar para obter
produtos básicos reforça, segundo a pesquisa, que os moradores têm enfrentado desabastecimento. Ao
se forçar a sair, eles ainda ficam expostos à contaminação pelo novo coronavírus, já que acabam
quebrando as regras de distanciamento social, que evitam a disseminação de covid-19.

Número diário de mortes por coronavírus na Itália cai, mas novos casos aceleram
As mortes pela epidemia de COVID-19 na Itália aumentaram 542, um número menor do que 604 do dia
anterior, mas o número de novos casos aumentou para 3.836, em comparação com os 3.039 anteriores.

O número total de mortos desde o surgimento do surto em 21 de fevereiro chegou a 17.669, disse a
Agência de Proteção Civil, a mais alta do mundo.

O número de casos confirmados subiu para 139.422, a terceira maior contagem global atrás dos Estados
Unidos e da Espanha.

Havia 3.693 pessoas em terapia intensiva na quarta-feira contra 3.792 na terça-feira – um quinto declínio
diário consecutivo, ressaltando esperanças crescentes de que a doença esteja recuando, graças a um
bloqueio nacional introduzido em 9 de março.

Caminhoneiros recebem kits de higiene na ponte Rio-Niterói
Caminhoneiros que passarem hoje (8) pela Ponte Rio-Niterói, entre 13h e 18h, vão receber kits de higiene
e alimentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com o Sest/Senat



      

(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), a concessionária
Ecoponte que administra a ponte e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No atendimento em tendas montadas na saída do pedágio, na direção Rio/Niterói, com equipes de até 30
pessoas, os caminhoneiros vão ter orientação sobre o trabalho seguro durante a pandemia do novo
coronavírus e terão a medição da temperatura corporal.

Os teatros da Broadway permanecerão fechados até 7 de junho
Os teatros da Broadway permanecerão sombrios até 7 de junho, afirmou a Broadway League.

A nova data foi estabelecida de acordo com as diretrizes do CDC e a direção do governador de Nova
York, Andrew Cuomo. Anteriormente, os teatros da Broadway deveriam reabrir em 13 de abril, após uma
suspensão de 30 dias.

“Nossa principal prioridade continua sendo a saúde e o bem-estar dos espectadores da Broadway e das
milhares de pessoas que trabalham na indústria do teatro todos os dias, incluindo atores, músicos,
ajudantes de palco, arrumadores e muitos outros profissionais dedicados”, Charlotte St. Martin ,
presidente da Broadway League, disse em comunicado.

Aqueles que compraram ingressos para apresentações até a nova data de junho devem entrar em contato
com o ponto de compra para obter mais informações sobre trocas e reembolsos. De acordo com a Liga
da Broadway, os residentes locais da região tri-state representam 35% da audiência anual da Broadway,
enquanto os turistas representam os outros 65%

Dupont e FedEx transportam 450.000 peças de proteção para os EUA
Como hospitais e centros de testes nos EUA enfrentam uma escassez de equipamentos de proteção para
profissionais de saúde, a Dupont, com a ajuda da Fedex, está transportando 450.000 roupas Tyvek do
Vietnã para o Estoque Nacional Estratégico dos EUA.

A logística provou ser um obstáculo para as empresas industriais dos EUA que se especializam em
equipamentos de proteção individual e fabricam tudo ou parte de seus produtos no exterior. A Dupont diz
que enviar o equipamento de proteção via aérea versus marítima e agilizará a entrega de seus trajes
Tyvek, considerados essenciais na proteção de profissionais médicos e socorristas.

“A Operação Airbridge, em colaboração com a FEDEX e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos,
reduzirá nossa cadeia de suprimentos de vestuário de 90 para 10 dias, transportando o tecido Tyvek (R)
para o nosso conversor Vietnã e as peças acabadas de volta aos EUA para distribuição”, disse à CNBC
John Richard, vice-presidente da Dupont Safety.

Em março, a Dupont entregou 3 milhões de roupas a mais nos EUA do que normalmente entrega em um
mês. “Espere mais em abril”, disse Richard

Wuhan suspende as restrições de viagem após 11 semanas de bloqueio
Wuhan, China, suspendeu as restrições de viagem em 8 de abril, após um bloqueio de 11 semanas que
colocou a cidade em quarentena virtual por não permitir que as pessoas deixassem ou entrassem no
marco zero da pandemia de coronavírus.

A OMS responde à ameaça de Trump de cortar fundos – “Agora não é a hora”
A OMS respondeu à ameaça do presidente Donald Trump de cortar seu financiamento, dizendo que a
medida não seria apropriada durante a pandemia global de coronavírus.

“Ainda estamos na fase aguda de uma pandemia, então agora não é hora de reduzir o financiamento”,
disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa.

Na terça-feira, Trump culpou a agência de saúde das Nações Unidas por ter errado todos os aspectos da

      



pandemia de coronavírus e ameaçou reter fundos do organismo.

Pelosi e Schumer pedem uma conta emergencial de coronavírus com pelo menos US$ 500 bilhões a mais
em ajuda
Os principais democratas do Congresso pediram uma lei provisória de coronavírus de emergência para
incluir pelo menos US$ 500 bilhões em ajuda a pequenas empresas, hospitais, estados e programas de
assistência alimentar.

Em uma declaração conjunta, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder da minoria do Senado,
Chuck Schumer, apoiaram acrescentar outros US$ 250 bilhões em empréstimos a pequenas empresas –
a uma soma solicitada pelo governo Trump e o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, que
pretende passar pelo Senado na quinta-feira. Acrescentaria aos US $ 350 bilhões em ajuda aprovados
como parte do pacote de emergência de US $ 2 trilhões passado no mês passado. O governo Trump
relatou alta demanda pelos empréstimos.

Os democratas querem que a legislação paliativa vá além, à medida que a pandemia de coronavírus se
espalha pelo país, esticando os recursos de saúde e os orçamentos estaduais e fechando escolas e
empresas. Aqui está o que Pelosi e Schumer pediram.

Boris Johnson, do Reino Unido, ‘responde ao tratamento’ depois de passar uma segunda noite em terapia
intensiva
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, passou uma segunda noite em uma unidade de terapia
intensiva no hospital, mas é “clinicamente estável”.

Falando a repórteres, um porta-voz de Downing Street disse que Johnson estava “respondendo ao
tratamento” e “está de bom humor”.

No entanto, eles deixaram claro que ele “não está trabalhando”.

Johnson foi internado na unidade no Hospital St. Thomas, em Londres, na noite de segunda-feira, depois
que seus sintomas de coronavírus pioraram.

EUA anunciam contrato com a GM para produzir 30 mil ventiladores
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos anunciou o primeiro contrato de produção de ventiladores
com a GM sob a Lei de Produção de Defesa, que o presidente Donald Trump invocou no mês passado. O
estatuto da era da Guerra da Coréia pode forçar certas empresas americanas a produzir materiais que
são escassos em face do crescente surto.

O contrato da GM vale US $ 489,4 milhões, informou o HHS em um comunicado, e o fabricante do carro
deverá produzir 30.000 ventiladores para o Estoque Nacional Estratégico até agosto.

“A GM e a Ventec Life Systems estão trabalhando com rapidez e urgência para equipar os profissionais
médicos da linha de frente com os ventiladores de cuidados intensivos necessários para tratar pacientes
gravemente enfermos”, afirmou a GM em comunicado. “Continuamos dedicados a trabalhar com o
governo para garantir que a inovação e a manufatura americanas atendam às necessidades do país
durante esta pandemia global”.

“Corona Bonds”: o motivo por que a Alemanha e a Holanda se opõem à ideia
A Europa se envolveu em outro debate sobre a mutualização da dívida – uma questão que ressurgiu das
divisões passadas entre as nações do norte e do sul.

Alemanha e Holanda são os dois oponentes mais fortes à idéia dos chamados “Corona Bonds”. Outras
nove nações da UE disseram que este novo instrumento de dívida, que combinaria títulos de diferentes
países, é necessário para mitigar o vasto impacto econômico da pandemia de coronavírus.



Número de mortos por dia em Espanha aumenta mais 757 para um total de 14.555 mortes
O número de mortes diárias por coronavírus aumentou na Espanha pelo segundo dia, com 757 pessoas
morrendo nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde. Na terça-feira, o número de mortos
aumentou 743 em relação ao dia anterior.

O número total de mortes aumentou para 14.555, disse o ministério. O número total de casos
confirmados no país subiu para 146.690, ante 140.510 na terça-feira, acrescentou.

O número de casos confirmados de coronavírus nos EUA superou os 400.000, com 12.864 mortes em
todo o país
A maior economia do mundo registrou de longe o maior número de infecções por COVID-19 do que
qualquer outro país do mundo, com o número total de casos em todo o país agora quase cinco vezes o
da China – onde o vírus foi identificado pela primeira vez em dezembro. No entanto, as autoridades dos
EUA questionaram se a China relatou todos os casos confirmados no país.

Os EUA confirmaram mais 169 casos no Missouri na quarta-feira, mostraram dados fornecidos pela NBC,
elevando o número nacional de infecções para 400.018. A contagem da NBC é um pouco maior que a da
Universidade Johns Hopkins, que contou 399.929 casos na manhã de quarta-feira.

Malásia relata 156 novos casos de coronavírus com 2 novas mortes
As autoridades de saúde da Malásia divulgaram na quarta-feira 156 novos casos de infecção por
coronavírus, elevando o total acumulado para 4.119 casos, já que a terceira maior economia do Sudeste
Asiático continua enfrentando a maior taxa de infecção da região.

O ministério da saúde também relatou duas novas mortes, incluindo um nacional paquistanês que
participou de uma reunião religiosa em massa que foi a fonte de mais de 1.000 infecções no país.

Casos na Alemanha saltam
O número de casos confirmados na Alemanha aumentou 4.003 nas últimas 24 horas, para um total de
103.228, segundo dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas.

O número de mortes aumentou em 254, para um total de 1.861.

Hong Kong estende proibição de medidas de distanciamento social
Hong Kong disse que as restrições, incluindo a proibição de reuniões públicas de mais de quatro pessoas,
bem como o fechamento de alguns bares, serão estendidas até 23 de abril.

A agência informou que o número de casos na cidade aumentou mais de duas vezes nas últimas duas
semanas para 936, tornando a extensão necessária, segundo o relatório. Também estendeu
indefinidamente o fechamento de seu aeroporto por duas semanas a visitantes estrangeiros.

Coreia do Sul registra 53 novos casos, 8 mortes
Na quarta-feira, a Coréia do Sul registrou 53 novos casos de infecção. Houve oito mortes.

Na segunda e terça-feira, o país registrou menos de 50 casos por dia – o menor número diário registrado
desde o final de fevereiro, quando o surto se espalhou exponencialmente dentro de suas fronteiras.

A Coréia do Sul registrou um total de 10.384 casos de infecção e 200 pessoas sucumbiram à doença
causada pelo vírus, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coréia.



 


