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SAÚDE DEPOIS DO PRIMEIRO CASO CONFIRMADO NA TERÇA, OUTROS DOIS ÓBITOS FORAM REGISTRADOS NESTA QUARTA

MOEDA

Dólar chega a
R$ 5,20 e bolsa
cai mais de 10%
CÂMBIO. Em mais um dia

de pânico nos mercados
globais, a bolsa de valores
caiu pouco mais de 10%
e voltou aos níveis de
agosto de 2017. O dólar
aproximou-se de R$ 5,20,
maior valor nominal desde
a criação do real.

ECONOMIA

Hotelaria
prevê impacto
brutal no setor
TURISMO. O setor de

hotelaria deverá ser
amplamente prejudicado
pela pandemia de
coronavírus, após
a doença causar
cancelamento de diversos
eventos no país e
suspensão de viagens.

prevendo que
EE“Estamos
o volume de reservas
cairá de 70% a 90% pelo
menos até o final de
abril”
Orlando de Souza
Presidente do FOHB

São Paulo registra quatro
mortes por coronavírus
Hospital informou que ambos estavam internados desde domingo. As informações
passadas pelo hospital foram também confirmadas esta tarde pela Secretaria de Saúde
SÃO PAULO
Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira a morte de mais três pessoas devido
à Covid-19, doença provocada
pelo novo coronavírus, no estado. No total, São Paulo contabiliza quatro mortes.
De acordo com a secretaria,
as três vítimas de hoje são
homens, tinham comorbidade - alguma doença anterior
preexistente - e tinham 65, 81
e 85 anos, respectivamente.
Todos foram atendidos em
hospitais privados na capital
paulista. Dois deles estavam
no Hospital Sancta Maggiore,
no bairro do Paraíso, em São
Paulo. O paciente de 81 anos
era morador do município de
Jundiaí (SP) e os demais de
São Paulo.
O primeiro óbito no estado,
em relação a Covid-19, foi
confirmado na terça-feira,
também no Hospital Sancta
Maggiore: um homem de 62
anos, com doenças crônicas,
sem histórico de viagem, que
morreu no dia 16, após ter
ficado internado desde o dia
14 na UTI (unidade de terapia intensiva).

Divulgação

Luto. Mais duas mortes foram confirmadas em São Paulo; autópsia será feita com novo procedimento

45

PESSOAS
estão internadas no hospital
Albert Einstein, em São
Paulo, com confirmação do
novo coronavírus

AUTÓPSIA.

As confirmações de morte

pelo novo coronavírus utilizaram uma nova técnica, menos
invasiva, desenvolvida por
pesquisadores da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo (FM-USP). Para
o procedimento, é feita uma
pequena incisão da pele que
permite acessar os órgãos e
tecidos internos visualizados
com dispositivos de imagem.
A intenção é proteger os pro-

fissionais de saúde, possibilitando o mínimo contato com
os corpos para evitar o contágio deles.
O protocolo deverá ser implementado no Hospital das
Clínicas, vinculado a FM-USP,
que assim como os outros
hospitais que atenderem os
doentes, devem ser responsáveis por confirmar as mortes
causadas pelo vírus.

.

PANDEMIA MEDIDA FOI TOMADA POR CONTA DA DESACELERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA ECONOMIA BRASILEIRA

Copom reduz Selic a 3,75% para conter impacto
CORONAVÍRUS

Bancos vão
prorrogar
dívidas
AÇÃO. Clientes pessoas

físicas ou micro e pequenas
empresas dos cinco
maiores bancos do país
podem pedir prorrogação,
por até 60 dias, dos
vencimentos de dívidas
- Caixa, Banco do Brasil,
Santander, Bradesco e Itaú.

MEDIDA. Em meio à crise
econômica decorrente da
pandemia do novo coronavírus, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia pela sexta vez seguida.
Por unanimidade, o Copom
(Comitê de Política Monetária) reduziu a taxa Selic para
3,75% ao ano, com corte de
0,5 ponto percentual.
A decisão surpreendeu os
analistas financeiros. Segundo a pesquisa Focus do BC, a
maior parte dos agentes econômicos esperava a redução
dos juros básicos para 4% ao
ano nesta reunião e um corte
adicional, para 3,75%, antes
do fim de 2020.
Em comunicado, o Copom

justificou que os dados apontavam para uma recuperação
gradual da economia, mas que
os parâmetros atuais ainda

Marcello Casal JrAgência Brasil

Copom. Selic teve nova queda

não refletem o agravamento da crise provocada pelo
coronavírus. Entre os fatos
imprevistos, o BC citou a de-

saceleração significativa do
crescimento global e o aumento na volatilidade dos ativos
financeiro.

.

