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ARRISCADO

Coreia do Sul, onde
B Na
mais de 90 morreram, o
governo exortou as famílias a
primeiro cremarem os entes
- funeral fica para depois.

PANDEMIA

Autoridades tentam blindar sistema
financeiro em pânico pelo mundo

Divulgação

Ajuda. Caminhões carregam caixões na Itália

Divulgação

Redentor. Cristo iluminado com as bandeiras

475

MORTES
foram contabilizadas na
Itália apenas nas últimas
24 horas, por conta do novo
coronavírus

Divulgação

SAÚDE

OMS diz que 200 remédios estão em
análise para tratar a nova doença
AJUDA. Enquanto o mundo
busca medidas para conter o
novo coronavírus, a OMS (Organização Mundial da Saúde)
informa que mais de 200 remédios que já são usados para
tratar outras doenças virais
estão sendo testados contra o
coronavírus. Segundo a direto-

ra-geral assistente da OMS para
Acesso a Medicamentos, Vacinas
e Produtos Farmacêuticos,
Mariângela Simão, esses tratamentos estão sendo usados para
terapias do HIV, da malária e do
ebola. “Tem vários medicamentos antivirais sendo estudados”,
disse a secretária.

.

77

pessoas
estavam na aeronave,
incluindo 68 passageiros e
9 tripulantes lorem ipsum
amble

RISCO. Autoridades financeiras mundiais tentavam
restaurar a confiança nesta
quinta-feira com medidas
de emergência para injetar
dinheiro em mercados em
pânico, e investidores de todas
as partes liquidaram ativos,
preferindo o dólar em meio à
pandemia crescente de coronavírus.
Formuladores de políticas dos
Estado Unidos (EUA), Europa e
Ásia cortaram as taxas de juros
e abriram as torneiras da liquidez para estabilizar economias
quase em estado de coma,
tendo em vista os consumidores em quarentena, as cadeias
de suprimento interrompidas,
os transportes paralisados e as
lojas desabastecidas.
Enquanto ministros das

Finanças e chefes de bancos
centrais adotavam estratégias
semelhantes, mercados e países
cujas fronteiras estão sendo
fechadas e cidades submetidas
a interdições ficaram ainda mais
alarmados pela troca de farpas
entre os EUA e a China.
Se a crise econômica desencadeada pela pandemia faz estragos nos mercados de ações,
quase todas as moedas, exceto
o euro e o porto seguro do iene,
despencaram diante do dólar.
“Tempos extraordinários exigem ações extraordinárias”,
disse em entrevista nesta quinta-feira a presidente do Banco
Central Europeu, Christine
Lagarde, em meio ao receio de
que as tensões da crise possam
destroçar a zona do euro como
bloco de moeda única.
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