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234 casos de coronavírus já
confirmados em todo o Brasil
No país, 2.064 pessoas são consideradas como suspeitas de terem a doença; a bolsa de valores caiu quase
14% e voltou aos níveis de julho de 2008; o dólar fechou acima de R$ 5 pela primeira vez na história
Reuters

BRASÍLIA

O

número de casos confirmados de coronavírus
no Brasil subiu para 234
nesta segunda-feira,
uma alta de 34 em relação ao domingo, e outros 2.064 pessoas são
consideradas como suspeitas de
terem a doença, informou o Ministério da Saúde em sua plataforma online.
São Paulo, Rio de Janeiro e
Bahia são estados com casos confirmados de transmissão local do
vírus, enquanto os municípios do
Rio e de São Paulo já registraram
transmissão comunitária - que
ocorre quando é atestada a doença
em um paciente que não viajou ao
exterior e que não teve contato conhecido com um indivíduo com
coronavírus confirmado.
São Paulo, com 152 casos confirmados, é o estado com maior
presença da doença, seguido pelo
Rio de Janeiro, com 31, de acordo
com balanço divulgado pelo ministério pouco antes das 16h.
Bolsa e dólar
Apesar de uma ação coordenada
dos principais bancos centrais do
mundo para injetar dinheiro e estimular a economia mundial, os
mercados financeiros globais tiveram mais um dia de nervosismo. A bolsa de valores caiu
quase 14% e voltou aos níveis de
julho de 2008. O dólar fechou
acima de R$ 5 pela primeira vez
na história.

O índice Ibovespa, da B3, a
Bolsa de Valores brasileira, fechou
esta segunda-feira (16) aos 71.168
pontos, com queda de 13,92%.
Pela quinta vez em oito dias, a
bolsa acionou o circuit breaker,
mecanismo que suspende as negociações quando o índice cai
mais de 10%. Das 10h24 às 11h02,

São Paulo tem
152 casos
confirmados
Dólar comercial
foi vendido
a R$ 5,047

a B3 ficou paralisada, mas o Ibovespa continuou a cair após a retomada da sessão.
O dólar comercial encerrou a
segunda-feira vendido a R$ 5,047,
com alta de R$ 0,234 (+4,86%), na
maior cotação nominal desde a
criação do real. A divisa subiu durante toda a sessão, mas superou
a barreira de R$ 5 por volta das
15h30, até fechar próxima da máxima do dia.
A divisa acumula alta de
25,77% em 2020. Ao contrário dos
últimos dias, o Banco Central (BC)
não interveio no câmbio. A autoridade monetária não vendeu dó-

lares das reservas internacionais
nem contratos de swap (venda de
dólares no mercado futuro).
O pacote de estímulos dos
principais bancos centrais do
mundo, que diminuíram juros e
injetaram dinheiro nos mercados
globais, não conteve as tensões.
Os investidores interpretaram a
medida como sinal de que a recessão mundial provocada pelo
coronavírus será maior que o inicialmente previsto. O Federal Reserve (Fed), Banco Central norteamericano, diminuiu para zero os
juros da maior economia do planeta e injetou US$ 700 bilhões.
Petróleo
A intensificação da guerra de preços do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia também contribuiu
para abalar o mercado. Ontem,
15, à noite, o governo saudita
anunciou que aumentará ainda
mais a produção de petróleo, inclusive alugando navios petroleiros para ficarem estacionados
na costa do país.
A decisão derrubou o preço do
barril do tipo Brent para abaixo
de US$ 30 pela primeira vez
desde 2003. As ações da Petrobras, as mais negociadas na
bolsa, desabaram. Os papéis ordinários (com direito a voto em
assembleia de acionistas) caíram
17,21% nesta segunda. Os papéis
preferenciais (com preferência na
distribuição de dividendos) recuaram 15%. Com informações
da Agência Brasil. 

MEC quer substituir aula
presencial por a distância
Ministério vai divulgar nesta semana portaria que autoriza a substituição por
30 dias e que valerá enquanto durar a situação de emergência de saúde
Ag. Brasil

Crianças lavam as mãos em unidade de ensino, uma das medidas de prevenção ao coronavírus

BRASÍLIA
O Ministério da Educação (MEC)
vai divulgar nesta semana uma portaria que autoriza a substituição,
por 30 dias, de aulas presenciais
pela modalidade a distância. “A
ação tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de
emergência de saúde pública por
conta do coronavírus. A adesão por
parte das instituições é voluntária.”
A medida foi divulgada após
a primeira reunião do Comitê
Operativo de Emergência (COE)
nesta segunda-feira, 16. Criado
na semana passada, o comitê tem
a finalidade de definir medidas
de combate à disseminação do
novo coronavírus em instituições
de ensino, seguindo as diretrizes
do Ministério da Saúde. Compõem o grupo: secretarias do
MEC; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep); Conselho Nacio-

nal de Secretários de Educação
(Consed); dentre outros.
O comitê vai monitorar o repasse de recursos para as escolas
de educação básica reforçarem
medidas de prevenção contra o
coronavírus. Também está em
fase de desenvolvimento uma
plataforma de monitoramento do
coronavírus nas instituições de
ensino.

Ação tem
caráter
excepcional

FNDE
Segundo o ministério, nos próximos dias, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) vai liberar R$ 450 milhões
a escolas públicas. O valor é referente à antecipação do repasse das
duas parcelas do Programa Di-

nheiro Direto na Escola (PDDE) Básico, com previsão inicial para abril
e setembro. “A medida é importante para auxiliar as instituições
na compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene, por exemplo”, esclarece a nota.
“Para acompanhar a situação
nas unidades de educação básica,
profissional e tecnológica e superior, o MEC criou um sistema online que permite a integração de
dados sobre o coronavírus. A ferramenta reunirá informações dos
censos Escolar (educação básica)
e da Educação Superior, além do
número de pessoas infectadas e as
instituições com aulas suspensas.
O objetivo é monitorar em tempo
real as redes federal, estaduais e
municipais para saber onde e
como o governo - em conjunto
com os outros entes federativos,
entidades representativas e as próprias instituições - deve agir”, diz
nota do MEC. As informações são
da Agência Brasil. 

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são estados com casos confirmados de transmissão local

