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Sexta-feira, 20 de Março de 2020

CORONAVÍRUS IMAGENS SÃO DIVULGADAS DE CAMINHÕES MILITARES AJUDANDO DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE FUNERAIS NO PAÍS INTEIRO

Divulgação

Tristeza. Funcionários do funeral transportam caixão

Divulgação

Ronda. Polícia verifica pessoas pelas ruas na Espanha

Número de mortes
na Itália supera a
China e vai a 3.405

Divulgação

Teste. Agente de saúde mede temperatura das pessoas

FÚNEBRE.
O exército italiano
intervém para mover
corpos do cemitério
principal de
Bergamo, na Itália

O número total de casos confirmados no país passou dos 41 mil nesta
quinta, um aumento de 14,9% em relação aos dados anteriores
do totalmente, ante 4.025 no
dia anterior. Havia 2.498 pessoas em terapia intensiva conDa Agência Brasil
@jornalovale
tra 2.257 anteriormente.
Os números são anunciados
no mesmo momento em que
Em apenas um dia, a Itália imagens são divulgadas nas reteve 427 mortes por causa do des sociais de caminhões micoronavírus, chegando agora litares sendo destacados para
aos 3.405, ultrapassando o dar conta do volume de corpos
total de mortes até agora re- de italianos mortos pelo vírus.
A transformação da geografia
gistradas na China, segundo
disseram autoridades nesta do vírus ocorre no mesmo dia
em que o governo em Pequim
quinta-feira.
Os números desta quinta- anuncia que nenhum novo
caso autóctone foi
feira na Itália repreregistrado. Com uma
sentam uma ligeira
população 20 vezes
melhora em relasuperior a da Itália,
ção ao dia anterior,
a China era até a sequando a Itália re- PESSOAS
mana passada o epigistrou 475 mortes. com
Cerca de 3.245 coronavírus
centro da doença.
pessoas morreram na Itália estão
Mas o número de
na China desde que em tratamento
contaminados na
o vírus surgiu no fi- intensivo
Europa superou o
da China e, agora, o
nal do ano passado. atualmente
número de mortes
O início do surto da
Itália foi noticiado em 21 de também ultrapassa o do país
asiático.
fevereiro.
No total, estima-se que 220
O número total de casos na
Itália subiu para 41.035 em mil pessoas já tenham sido
relação aos 35.713 anteriores, contaminadas no Mundo, com
um aumento de 14,9% -- uma 9 mil mortes. Na Itália, foram
taxa de crescimento mais rá- 41 mil contra 80 mil na China,
pida do que a observada nos país com mais de 1 bilhão de
últimos três dias, informou a habitantes.
Outra preocupação na EuAgência de Proteção Civil.
Dos infectados originalmen- ropa é a Espanha, com 209
te, 4.440 haviam se recupera- novos casos de mortes em

ITÁLIA

TERROR

EE“Existem
aproximadamente
200 ensaios clínicos
em andamento nesse
período de tempo”
Mariângela Simão
Diretora da OMS

2.498

apenas 24 horas. No total, são
mais de 700 mortos e 17 mil
pessoas contaminadas, 3,4 mil
a mais que na quarta-feira.
Enquanto a pandemia muda
seu centro gravitacional, a OMS
alertou aos governos de todo
o mundo que apenas metade
deles tem padrões suficientes
para lidar com infecções e que
apenas 70% deles tem planos
em relação ao coronavírus. Na
avaliação da agência, todos os
governos precisam estar bem
preparados.

.

REINO UNIDO

Londres fecha metrô e se prepara
para interdição devido ao coronavírus
AÇÃO. O Reino Unido estava se
preparando nesta quinta-feira
para uma interdição de Londres, onde as estações de metrô
fecharam, e o primeiro-ministro
britânico, Boris Johnson, elaborou medidas para enfrentar a
crise do coronavírus. Agora que
o surto se alastra pelo mundo,

governos, empresas e investidores se veem às voltas com a
maior crise de saúde pública desde a pandemia de gripe de 1918.
Depois de ordenar o fechamento
das escolas de um país que se
retrata como pilar da estabilidade ocidental, Johnson disse que o
governo não descarta nada.

.

