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COVID-19 Cerca de 80% dos casos da pandemia concentram-se na Europa e nos Estados Unidos

JÁ SÃO MAIS DE 2,5 MILHÕES DE
INFECTADOS EM TODO O MUNDO
Pierre-Philippe Marcou / AFP

FRANCE PRESSE
Paris, França

Mais de 2,5 milhões de casos
do novo coronavírus foram
declarados oficialmente no
mundo e, deste total, 80% se
concentram na Europa e nos
Estados Unidos – aponta balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais.
Nas últimas 24 horas, a Covid-19 matou 531 pessoas na
França, o que aumentou o
balanço para 20.796 mortos,
anunciou o diretor-geral de
Saúde, Jérôme Salomon.
No país, 12.900 pessoas
morreram em hospitais, ou
seja, 387 a mais desde a última segunda, enquanto
7.896 faleceram em casas de
repouso para idosos.
Na Itália, o número de casos voltou a baixar pelo segundo dia consecutivo, segundo o balanço oficial, que
registrou 107.709 pacientes,
528 a menos que a véspera.
Apesar da boa notícia, 534
mortes foram registradas
nas últimas 24 horas, com
um total de 24.648 desde o
início da pandemia.
Até o momento, foram detectados
pelo
menos
2.503.429 casos de infecção
e, destes, 172.551 vítimas fatais.
A Europa é o continente
mais afetado, com 1.230.522
casos e 108.797 óbitos, seguida dos Estados Unidos, com
788.920 casos e 42.458 óbitos.
O número de casos diagnosticados apenas representa uma parte do número
real de casos da Covid-19, já
que um grande número de
países apenas realiza testes

Grécia

Espanha teve 585 mortes ontem; profissionais de saúde na UTI de clínica em Madri

A Europa é o
continente
mais afetado,
com 1.230.522
casos e
108.797 óbitos

nos pacientes graves.

Espanha

A Espanha registrou alta no
número de mortos pela Covid-19 nas últimas 24 horas,
com 430 óbitos, segundo boletim divulgado ontem. Às
terças,osbalançosdiárioscostumam registrar altas por um
atraso no registro dos casos

Trump anuncia ‘suspensão
temporária’ de imigração aos EUA
FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

O presidente americano,
Donald Trump, informou
que vai “suspender temporariamente” a imigração para os Estados Unidos, devido
à pandemia da Covid-19.
“Diante do ataque deste
inimigo invisível e da necessidade de se proteger os empregos dos nossos grandiosos cidadãos americanos,
vou assinar uma ordem executiva para suspender a imigração aos Estados Unidos”,
escreveu o presidente no
Twitter.
O governo ainda não divulgou detalhes sobre a duração da medida, ou sobre
como pretende aplicá-la.
Em janeiro, Washington já
havia restringido as viagens
para e procedentes da China,
antes de proibir os deslocamentos entre os Estados
Unidos e a maior parte dos
países europeus em meados
de março.
A pandemia – que já deixou 42.364 nos Estados Unidos – provoca um severo impacto econômico e, desde
meados de março, levou à

descendente com o número
de mortos”, mas ainda “é um
número que nos preocupa”,
afirmou o diretor do Centro
de Emergências Sanitárias,
doutor Fernando Simón.
O número de pacientes recuperados subiu em quase
duas mil pessoas, totalizando 82.514. “Os dados desta
evolução da pandemia no
nosso país nos permitem ter
um fio de esperança”, disse a
porta-voz do governo, María
Jesús Montero.
Terceiro país com pior balanço, depois de Itália e EUA,
a Espanha totaliza hoje
21.282 falecimentos e mais
de 204 mil casos de contágios por coronavírus.
Entre os infectados, há
31.788 profissionais da saúde.
Este número elevado está gerando duras críticas ao governo de Pedro Sánchez, acusado
de não fornecer material de
proteção sanitário a médicos
e equipe de enfermagem.

demissão de 22 milhões de
americanos, segundo os pedidos de auxílio-desemprego. Até o momento, chega a
cerca de 787.901 o número de
casos de contágio no país.
Esta situação de desaceleração global joga contra o
planos de Trump, que tentará permanecer no cargo
nas eleições de novembro.
Estimulados pelo próprio
Trump, várias pessoas foram às ruas protestar em diferentes estados, como Pensilvânia, Michigan, Califórnia e Ohio. Ainda assim,
uma pesquisa da Universidade Quinnipiac mostra que
quatro em cada cinco americanos apoiam as medidas
de confinamento.
Protestos similares também ocorreram em Vladikavkaz, na Rússia, ou nos subúrbios pobres de Paris.
Desde que surgiu em dezembro na China, o novo
coronavírus
deixou
170.368 mortos no mundo,
conforme balanço atualizado da AFP, com base em
fontes oficiais.
Já foram registrados mais
de 2.483.840 de casos de con-

durante o fim de semana.
Depois de mais de cinco
semanas com seus quase 47
milhões de habitantes submetidos a um rígido confinamento, a Espanha conseguiu conter a virulência da
epidemia, que chegou a causar 950 mortos em um dia.
“Continuamos a manter
uma tendência claramente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/2020. Dia 05/05/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de medicamentos da
Farmácia Básica, psicotrópicos, materiais hospitalares, medicamentos hospitalares, materiais de pencil,
materiais e instrumentos odontológicos e materiais de radiologia. Menor preço por lote. Edital: e-mail
licitacaopmbvt@gmail.com ou www.boavistadotupim.ba.gov.br/site/editais. Informações: na sede,
tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 22 de abril de 2020. Ivan Bezerra
Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020: Data de abertura 08/05/2020, às 09h, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar do Município de Porto Seguro-BA. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial
Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo
tel. nº 73-998441406. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/.
Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE CREDENCIAMENTO - 008/2020

A PMCA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, mediante ato da
Comissão especial de Credenciamento nº 085/2020 torna público que realizará Credenciamento n° 008/2020
PA: 047/2020. Objeto: Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviço de profissionais
da categoria mototaxistas, para prestação de serviços de delivery, visando realizar a entrega de produtos
adquiridos no comércio, pela população do Município de Castro Alves. Abertura do credenciamento a partir do
dia 23/04/2020 ás 09:00 hrs na Prefeitura Municipal de Castro Alves, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital
em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes.Castro Alves - BA, 17/04/2020. Naiane Souza Presidente.

México eleva
nível de alerta
após aumento
rápido de casos
FRANCE PRESSE
México

O México elevou ontem o
nível de alerta sanitário,
diante do aumento acelerado de casos de contágio do
novo
coronavírus
(Covid-19), informou o governo
mexicano, que teme uma
possível saturação do sistema hospitalar.
“Hoje (ontem) queremos
dar por iniciada a fase três
da epidemia de Covid, lembrando que estamos na fase
de rápida ascensão, na qual
vai se acumular um grande
número de contágios e de
hospitalizações”, comentou o subsecretário de Saúde do México, Hugo López-Gatell, em coletiva de
imprensa junto com o presidente Andrés Manuel López Obrador.
O governo do México registrou até a última segunda-feira 8.772 casos do novo
coronavírus e 712 mortes pelo vírus e estima que o pico
de contágios ocorrerá entre
os dias 8 e 10 de maio.
As zonas que têm o maior
número de casos são: Cidade
do México, Baixa Califórnia
e Sinaloa.
“Esta epidemia continua
cada vez de forma mais acelerada, isso quer dizer que
cada vez ocorrem mais casos
por dia e isso é representado
também por dispersão geográfica”, disse López-Gatell.
Diante dessa etapa, denominada pela Secretaria da
Saúde como “Fase 3”, que se
caracteriza pela intensificação da propagação do vírus,
o subsecretário de Saúde
alertou que a população deve respeitar as medidas de
distanciamento social para
frear os contágios.

Confinada, rainha Elizabeth faz 94 anos
A rainha Elizabeth II celebrou ontem seu aniversário confinada no Castelo de
Windsor, sem sua família e sem as tradicionais honras. Ela foi homenageada com
uma placa eletrônica no London Palladium Theatre, fechado devido à Covid-19.

tágio em 193 países, ou territórios.

Petróleo despenca

As drásticas medidas para
conter a pandemia paralisaram a economia global, o
que provocou, ontem, uma
brutal queda do valor do petróleo. Pela primeira vez na
história, o preço da commodity ficou em níveis negativos (-37,63 dólares para o
barril americano WTI).
A queda causada pelo retrocesso na demanda foi acentuadapelaexpiraçãoiminente
de um contrato futuro que levou os investidores a se desfazerem do cru a todo custo.
O barril WTI voltou a registrar valores negativos ontem para a unidade com entrega em maio. Às 7h (horário
de Brasília), seu valor era de
-7,80 dólares. O barril de cru
de Brent, referência europeia,
também caía com força.
Isabel Infantes / AFP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP 08/2020. Objeto: aquisição de material de expediente. Menor preço por lote.
Dia 05/05/2020 às 9h. ///// PREGÃO PRESENCIAL 07/2020. Objeto: serviço de roço, carpina, limpeza
de sarjetas, vias públicas neste município, bem com mão de obra especializada em coleta de lixo,
zeladoria e vigilância. Menor preço global. Dia 05/05/2020 às 14h. Informações: de 8 às 12h, na CPL,
Av. Nascer do Sol, Centro. Nova Redenção/Ba, 22 de abril de 2020. João Célio Oliveira Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
TOMADA DE PREÇO 02/2020. PA 21/2020. Menor preço. Objeto: implantação de melhorias sanitárias domiciliares no
município. Dia 07/05/2020 às 9h. Edital: na sede, de 8 às 12h. Informações: 7436491201, ou licitacao@uibai.ba.gov.
br, mailto:pmgentio@yahoo.com.br. Uibaí/Ba, 22/04/2020. Jarbas da Silva Soares. Presidente da CPL.

As autoridades gregas decidiram isolar um hotel na região do Peloponeso, onde vivem temporariamente 470
migrantes, depois que o local
registrou 150 casos de coronavírus entre os refugiados.
O hotel, a 160 km de Atenas, está sendo vigiado pela
polícia e “ninguém pode
sair”, disse uma autoridade
local à emissora ERT.
“Todo o hotel está em quarentena”, explicou o Ministério da Imigração. Na segunda-feira, o prédio foi desinfetado e os moradores foram
submetidos a testes depois
que uma mulher da Somália
testou positivo à Covid-19.

B5

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 021/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios
que farão parte dos 33.550 kits básicos de alimentação escolar. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir
do dia 23/04/2020 às 08:30 horas. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 05/05/2020 às 08:30 horas;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á partir do dia 05/05/2020 às 09:00 horas. Edital e informações:
www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar licitação para a Contratação de empresa
de engenharia para a reforma e modernização de quadra poliesportiva na Praça Joaquim de Castro
Lima na sede do Município de Coribe - Bahia, abertura no dia 08/05/2020 às 09hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações:
(77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 17 de abril de 2020. Madson
Sevilha de Almeida Ramos. Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/2020. Menor preço por lote. Dia 05/05/2020 às 11h. Objeto:
aquisição de medicamentos, material hospitalar e material odontológico. ///// PREGÃO ELETRÔNICO
SRP 03/2020. Menor preço por lote. Dia 05/05/2020 às 9h. Objeto: aquisição de camisas e
uniformes. ///// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 04/2020. Menor preço global. Dia 06/05/2020 às 9h.
Objeto: prestação de serviço no transporte alternativo. ///////////////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP
10/2020. Dia 04/05/2020 às 8:30h. Objeto: aquisição de material de construção. Menor preço
por lote. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/2020. Dia 05/05/2020 às 10:30h. Objeto: aquisição
de material de limpeza. Menor preço por lote. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 13/2020. Dia
05/05/2020 às 9h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Menor preço por lote. Informações:
Jairmar – pregoeiro. Editais: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.cordeiros.ba.gov.br,
http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br, e-mail: licitacoes@cordeiros.ba.gov.br ou na CPL, de 8 às
12h. Cordeiros/Ba, 16 de abril de 2020. Jairmar Maia da Silva. Pregoeiro.

