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Sexta-feira, 20 de Março de 2020

PANDEMIA TAMBÉM ESTARÃO FECHADAS AS FRONTEIRAS COM MINAS GERAIS E TAMBÉM COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APÓS O DECRETO

Por coronavírus, Rio vai fechar
a divisa com o Vale do Paraíba
RMVale é cortada pela Rodovia Presidente Dutra, principal estrada do país, e que liga os estados de São Paulo
ao Rio Janeiro; ideia do governador Witzel é diminuir fluxo de pessoas na região e tentar minimizar pandemia
nador fluminense deixe a determinação sujeita a retificação das agências federais.
“O decreto será publicado
hoje (quinta), mas como bom
magistrado que fui, minha determinação estará sujeita a
ratificação pelas agências federais, sob pena da omissão
resultar na responsabilização
direta do Governo Federal e
agentes da União. Vamos monitorar quem entrar e depois
comunicar o Ministério Público”, disse o governador antes
da publicação.

RIO DE JANEIRO
Da redação
@jornalovale

O governo do Rio de Janeiro
decidiu fechar as fronteiras
do estado, incluindo a com
o Vale do Paraíba, como medida de prevenção ao avanço
do coronavírus no país.
Até agora, o estado tem
duas mortes causadas pela
doença, além de 65 casos
confirmados -- ficando atrás, apeABRIGOS.
nas, justamente
de São Paulo. De
A possível chegada
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sembleia Legislativa
estado do Rio
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Dessa forma, estarão fecha- e hospitais de campanha onde
das as fronteiras com Minas as pessoas isoladas possam
Gerais, Espírito Santo e com ser acolhidas. O temor dos
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Fechada. A via Dutra liga São Paulo ao estado do Rio de Janeiro

acabariam passando a doença
para os demais parentes.
A Alerj aprovou dez projetos
relacionados ao coronavírus
nesta quarta-feira e um deles
autoriza o governo do estado
a requisitar propriedades privadas, como hotéis, pousadas
e até motéis, para viabilizar o
cumprimento de quarentenas,
isolamentos e demais tratamentos médicos. Segundo o
projeto, os proprietários terão
direito de receber pagamento
posterior pela utilização.
O deputado Carlos Minc
(PSB) disse que o governo do
estado pode estar perdendo
o prazo ideal para começar a
prover os locais onde ficarão
as pessoas isoladas em quarentena, pois existe uma logística
complexa que inclui a instalação de equipamentos e contratação de pessoal.
“Este é o problema mais sério. Se 20 ou 30 pessoas na
Rocinha se contaminarem,
isso vai se expandir, pois as
casas são grudadas uma nas
outras e em cada uma moram
muitas pessoas. Nós já perdemos muito tempo e o quadro
de evolução [da doença] é
semelhante ao da Itália”, afirmou Minc.
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PANDEMIA FRONTEIRA COM URUGUAI SERÁ OBJETO DE UMA PORTARIA ESPECÍFICA

ECONOMIA

CORONAVÍRUS

Governo brasileiro,
enfim, restringe entrada
pelas fronteiras do país

Bolsa sobe
2,15%; dólar cai
forte e fecha a
R$ 5,104

Aras defende
repasse de R$
1,6 bilhão da
Lava Jato
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Fronteira. Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai
AÇÃO. O governo federal pu-

blicou portaria nesta quintafeira restringindo a entrada
de estrangeiros pelas fronteiras com países sul-americanos em razão da pandemia do

novo coronavírus.
Fica restrita a entrada por
via terrestre de pessoas dos
seguintes países: Suriname,
Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguai

e Argentina. A limitação para a
Venezuela já havia sido divulgada na quarta-feira. A fronteira
com o Uruguai será objeto de
uma portaria específica, uma
vez que os dois governos ainda
analisam a melhor solução.
A medida foi recomendada
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em
nota técnica elaborada pela
equipe do órgão. A justificativa é o risco de contaminação
e disseminação do novo coronavírus.
Brasileiros continuam podendo entrar no Brasil vindo
dos países mencionados. Imigrantes com autorização de
residência definitiva no Brasil
e profissionais em missão de
organismo internacional ou
autorizados pelo governo brasileiro também poderão entrar
no país.
Quem desobedecer às determinações poderá ser processado penal, civil e administrativamente, além de ser deportado
e impedido de solicitação de
refúgio.
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MERCADO. A sessão foi um
pouco mais calma nos mercados financeiros globais nesta
quinta-feira, após dias de pânico em meio à pandemia de
coronavírus. A Bolsa de Valores brasileira oscilou bastante
entre altas e baixas. O Ibovespa, principal índice, fechou o
dia com valorização de 2,15%,
aos 68.331,80 pontos, com
ajuda da Petrobras (+8,15%)
e com investidores buscando
ações baratas para comprar.
O dólar comercial operou em
queda na maior parte do dia
e fechou em baixa de 1,83%,
a R$ 5,104 na venda, em dia
com atuação do Banco Central no mercado de câmbio.
É a maior queda percentual
diária em 17 meses, desde 8
de outubro de 2018 (-2,35%).
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Lava Jato. Aras quer utilizar
recursos para a saúde
VALORES. O procurador-geral
da República, Augusto Aras,
defendeu nesta quinta-feira,
no STF (Supremo Tribunal
Federal), que R$ 1,6 bi recuperados pela Operação Lava
Jato sejam destinados ao Ministério da Saúde para o combate ao novo coronavírus.
Segundo Aras, o valor referese ao montante que seria destinado à área da Educação,
mas ainda não foi utilizado.
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