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Salvador, quinta-feira, 14 de julho 2022

BAHIA

Covid: Feira de
Santana tem
aumento de
79% nos casos
EM JULHO Feira de Santana registrou um aumento de 79% nos casos ativos de covid-19
no mês de julho. Só nos primeiros 13 dias do
mês, foram contabilizadas 3.189 pessoas infectadas pelo coronavírus. O índice é superior ao quantitativo total contabilizado no
mês passado, em junho, quando foram registrados 1.177 casos confirmados.
Para o secretário de Saúde municipal,
Marcelo Britto, o número não surpreende.
“Isso é reflexo das comemorações juninas,
quando as pessoas se aglomeraram, o que resultou na propagação do vírus. O importante
é que não houve aumento na taxa de internamentos por complicações graves e óbitos,
graças à campanha de vacinação que vem

CCZ faz mutirão
contra caramujos
na orla de
Salvador

|

3.189

pessoas na
cidade
estão
infectadas
pelo
coronavírus
- o dado se
refere aos
13
primeiros
dias do mês

PREVENÇÃO O Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ)
de Salvador iniciou uma inspeção para vigilância do caramujo africano Achatina
fulica na orla da cidade.
Até o próximo dia 22, os
agentes recolherão os animais encontrados na orla,
em via pública. Áreas residenciais são de responsabili-

sendo intensificada em todo
o município”, avalia.
Pessoas com sintomas de
gripe ou covid devem procurar as unidades de saúde
de seu bairro de abrangência para fazer o teste de antígeno. Nele, é feita uma coleta com o material na narina do paciente, e o resultado
sai em 20 minutos. O exame
é realizado de segunda a
sexta-feira.
Também é possível realizar o RT-PCR, cujo resultado
demora pelo menos 24 horas
para ser divulgado, e o teste
de antígeno, com resultado
mais breve, nas Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs)
e policlínicas municipais. O
serviço é disponibilizado
gratuitamente todos os dias,
das 7h às 19h.
Em Salvador, o aumento
de casos da doença foi de
155%. A capital tinha 918
casos ativos em 11 de junho.
Um mês depois eram 2.341.
dade dos donos das casas.
Os caramujos podem
transmitir doenças como angiostrongilíase abdominal e
meningite eosinofílica. A
primeira, segundo o CCZ, é
causada pela presença do parasita dentro do intestino,
podendo perfurá-lo ou obstruí-lo, ocasionando fortes
dores no abdômen, vômitos e

Com a subida no número de
casos, o gripário de Pau
Miúdo, fechado há quatro
meses, teve de ser reaberto,
para atender a demanda por
diagnósticos e testes.
O prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), disse
ontem que a reabertura dos
outros gripários só será autorizada caso haja uma demanda mais alta entre as
síndromes gripais.
“Estava tendo uma demanda por conta das diversas síndromes gripais e covid-19. Então, nós tomamos
a decisão de reabrir mais um
gripário, que foi lá do 16º
centro de Pau Miúdo. E caso
seja necessário, a gente vai
reabrir outros”, disse Reis,
durante a entrega de uma
geomanta em Boa Vista do
Lobato. Por enquanto, estão
funcionando as unidades dos
Barris e de Pau Miúdo. As de
Pirajá e Bom Jesus dos Passos
seguem fechadas.
febre prolongada. Já a meningite ocorre quando os parasitas invadem a corrente
sanguínea e causam inflamação nas membranas que envolvem o cérebro e a medula
espinhal. Hoje, a ação acontece na Boca do Rio. Já amanhã, será a vez de Pituaçu.
SAIBA COMO AGIR EM CORREIO24HORAS.COM.BR

ESCOLA ESTADUAL
SUSPENDE AULAS
APÓS SURTO
COVID-19 O Colégio Estadual
Professora Armandina Marques, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, teve as aulas suspensas esta semana,
por causa de um surto de covid-19. Os pais dos alunos
foram comunicados sobre a
suspensão das aulas na sexta-feira (8) - as aulas serão
retomadas na segunda. A
Secretaria Estadual de Educação (SEC) não informou
quantas pessoas foram infectadas com a doença, mas
uma fonte da TV Bahia relatou que nove funcionários
testaram positivo.

BOLETIM

4.642

ocorrências de covid-19
foram registradas na
Bahia, em 24h, e mais 13
óbitos no período,
segundo a Sesab. Os casos
ativos chegam a 19.873, e
o número de mortes total,
30.111. Estão em
investigação, segundo a
pasta, outros 353.209
casos da doença

ÛØGEG@ÒÎØ| 1Î-@w@Û|5 tG Û|Ø@Û@Ø|-C|
w-Û< -± ÆÀïÄÆ¾ï¶Ä»ìéééÆò¶Ä
|Ê@ÖÝ tG 5@w@Ò|ß_Ý ÛØGC_Ý G5GÒØl-@wÝ -¡ éÂ¶ìÄéÄÄ
¨Ã«ztqzÇÝ ðã:7æ:ð7ðð ×w 7à¤C z «¡ Ç ÇtÇ©z Ç ««tzn¡¯Ç al¢lþ¨Yrþ Jfff=¡¯¡tÇ«t=¯ =
ÃzH V +Ã«tÝ ¨}q¡w¡¯Ð « r}q¡Ç «tw « ]Ã¡¡Úz¡w ÇzÇ Ç rq¯Ç¯Ð ¥Úw¡¯Ç  ]q¡¯£¡ «
)Çz¡¡zÇ§Ç:¥¨C w t«z w  þr&]+ r ¢+Y÷ûYl+ r ¢++)r&¨æ^+ þã¢Yl¢¨ r plY¨Y@
¢rl&¨ Y òéà:ð7ðð ¯««ÃzÇ «tz«  ]q¡¯£¡ « )Çz¡¡zÇ§ÇC «wtÇ Ç ¥Ç¤¡Ç «  rwtÇ Ç
¥Ç¤¡ÇC z ¡t«z ¬¡ Ç $«¯z«tÇz¡Ç Ç rq¯Ç¯Ð  rwtÇ Ç ¥Ç¤¡Ç= r¡tÇ « w«qw Ç«ew 
¡Ý ¤ttwÝ::fff=Çz¡¡zÇ§Ç=ÃÇ=§n=Ãz:w¡t«:«¡tÇ¡w= hÇt¤Çw « ¨Ãz«q a¡ Ç V )z«§«¡z +ü¯¡ÇC
òî:7æ:ð7ðð=

-*vtvp$þ*« aþ]p¦p-«e £v ]/ú« (/þ*v
¦]-l ]à ôð?ã9î?îò9<999ôBîî
$/a«£« £v -*v#/( ]Ã 9ì<ò9òò
° 5·µ·®Ó i®»®Ó¦ ¹· e}Ó 0· j ÓM ·Ó¦®uÓì ¦®»®ÓÁ}· Ó ¹Ó¦®¹Ó¹· ,Ó¹Ó
¹· 5·Á ³ AôDúAúúM Ó ¹ÓÓ ¹· AüDAëDúAúúM é Aè±AA® · Ó ·¹·M Ï«·®}Ó¹
Ó ªÓÓÁâ ¹· {·Ó ÓÓ ªÁâ ¹· {ÓÁâ ¹· ,ÓÓ· ¹· iÓ®·®ÓM
ãÓ 2Ó¦ ¹ ®»¶® ¹· e}Ó 0·Gå 7 {¹®Ó¦ ·â ¹®¶}·®  0· ¹· m®»®ÓÁâM
¹Ó AëåAA Ó üúåAA±M Ó 2Ó eÓÏÓM DM »·M e}Ó 0· J ° ·¦G TîôR øöøîJúöñôG
üøDAîDúAúúG 5Ó¦ {¹Ó¹ 0Ó¦¹Ó±Ó ¹Ó 0®¦}Ó j 5·®¹·· ¹Ó ª5mG

ÛØGEG@ÒÎØ| 1Î-@w@Û|5 tG C|-tÎ
w-Û< -± ÆÀïÆ´¾ïÂ¾·ìéééÆòÄÆ
|Ê@ÖÝ tG 5@w@Ò|ß_Ý ò ÛØGC_Ý G5GÒØl-@wÝ -¡ éÄÂìÄéÄÄòÖØÛ
 çãTPéTLã é =Ù9LLçLé T P9Ù$' ÕLá éá L9ÝTãTááéá
åÙT ãTAL³ãq ç!T! 9 ùÔÒüùÔÔ$áãç! éHTÝéÀ TÕT9ÝÙA çãTáÝÚYé T
áTãÕLÚéá T =9ÙÝT9ÚYé T çÕL=T9ÝÚYé T ãT9PT=! áTááYé
T TãÝÙã ãTAL³ã$áT$q T= ÔËüùÈüÔùÔÔ' [á ùÃÀùùN!.NéãqãLé T
ãámAL,' L9Réã=! 9 çãTRTLÝÙã' T=LAÀ ALLÝéçTAP=LA!é=!
TLÝA ÑÑÑ!ALLÝéTá$T!é=!ã! 9  ALLÝÚYé ÃÐÃÃÎË! P9Ù'
ÖÐüùÈüÔùÔÔ! HLã á9Ýéá ãLÝÝé $ çãTPéTLã!

[~\]
° )G n|¯ ªË| )ËyËË nv¥M v³¥á¥ ± vv .¯yy¥| ª^.nå îøGöüAGøúñDAüèèJøîM
!¥±Ë±¯ ±¯ )ËsË±M |¥yvË± Ë +±s¥Ë + øúöM jb îMôM ^= ëñøè ] .¥Ë¢áM )ËsË±M °M ªz.å
öüGúèAJôôAM |Ç n¯ ±¯ ª.x AüëGèúöGöëôJúüM +v üøüúèèüøüøM ª%.) úAôîñîîM |³¥¯ AAøA
¯ bËyª³vË úøèöAôG
)¥³¥yË| |¯v ³Ë¯³¥¯y  Ëj ±¯ öë¨M ËË ¯³Ë¥¨Ë| ËË ¯Ë¥jË¶× ± °)0
TËy¯|yË± ±¯ |Ën±¯ ³vË³¥ËR ±¯ y¥Ë ¯ v¯ Ë s||Ë |¯¨¥Ë  ±¯ssË Ë ³³v|× Ë +t
±Ë v¥±Ë±¯M Ë% ±¯ ¯|³Ë¯³¯| |Ç¯  |¯v ³yËy ±¯ yËÇË¨ Ëy¥s ³|³G
)¥³¥yË| Ë¥±Ë ³y¥Ë ±¯ y±| |å zkË¯| b³±¥³|M fËv±|M °y¯|yË±|M ªv¥³Ë± ±¯
§¯³¥|× ± r^)) ¯y³M ËË v¯ |¯¢Ë Ë¯|¯yË±| Ë b³±¥³ ± %ËÇË¨ ±Ë z¯|Ë ¯  +t
±Ë !¥±Ë±¯G §ns¥±Ë| ¥«Ë ËË  +t  y¯¯¯ îü èëöôèJèëAë  ¨á¥ ±Ë| AîåøA Þ| üñåAAG
0 ³Ë¯³¥¯y ±¯ û||Ë )¯¨¥Ë ±¯s¯á |¯ ¯Ë¥jË± | ±¥Ë| ny¯¥|  ¨á¥ ±Ë| AîåøA
Þ| üñåAAG

ÜÙHFHAÓÏÙ~ 2Ï.AxAÜ~6 uH {ÙH=\H×
x.Ü= .³ ÈÃñÈ¶¼ñ¼¿¹îëëëÈôëÈ
~ËA×Þ uH 6AxAÓ~Þ^Þ ÜÙHD^Þ H6HÓÙj.AxÞ . ëÆëîÆëÆÆ
- +¯«¯¥ ±Ë +¯¯¥zwË _w¥³¥Ë ±¯ ¦¯¢q¯} ¯Ë¥kËâ ¥³¥zË·Ø ¯ ôë>;è>ô;ôô ß} ;å¨ò;¥G
c³Ë '«z¥ß lllA¥³¥zË³¯}D¯A³AÇA [¦ âî;;ðî +¯«Ø t¯zv¥³ [¦ ;ô;>ô;ôô -Ç¢¯zß £D
zËzË·Ø ±¯ ¯¯}Ë ¯}¯³¥Ë¥kË±Ë ËË ¯}zË·Ø ±¯ }¯t¥·} ±¯ Ø ±¯ ÇË z¯³¯¥¥kË±Ë ±¯
%}}¥Ë¥} ±¯ }Ën±¯ ËË Ë Ëwz¯·Ø ±Ë} Ëz¥t¥±Ë±¯} ± rw± _w¥³¥Ë ±¯ 'Ën±¯ ±¯ ¦¯D
¢q¯}A - t±¥zË ¯³zËD}¯ ±¥}«t¯  +zË ±Ë #Ë}Ë°³¥Ë NlllAÇ¯¢¯}AÇËA«tAÇ ¯ 
lllA¥³¥zË³¯}D¯A³AÇLA nË·q¯} ±¯ }¯ Çz¥±Ë} ¯ ¯DË¥ ¥³¥zËAÇ¯¢¯}¬¨zË¥A³
w ¯ #¯A ;èî òëîðDôöîåA ¦¯¢q¯} ] ¦©G öò ±¯ jw¨ ±¯ ô;ôôA r¯¥¯ ±¯ j¯}w} _Ë}³Ë¯¨Ë}G
+¯«¯¥A
~ËA×Þ uH 6AxAÓ~Þ^Þ ÜÙHD^Þ H6HÓÙj.AxÞ . ëÆÆîÆëÆÆ
- +¯«¯¥ ±Ë +¯¯¥zwË _w¥³¥Ë ±¯ ¦¯¢q¯} ¯Ë¥kËâ ¥³¥zË·Ø ¯ ôë>;è>ô;ôô ß} öö¨ò;¥G
c³Ë '«z¥ß lllA¥³¥zË³¯}D¯A³AÇA [¦ âî;;ëò +¯«Ø t¯zv¥³ [¦A ;ôô>ô;ôô -Ç¢¯zß £D
zËzË·Ø ±¯ ¯¯}Ë ¯}¯³¥Ë¥kË±Ë ËË ¯}zË·Ø ±¯ }¯t¥·} ±¯ ¯wË·Ø ±¯ ·} Ëz¯D
}¥Ë}G ËË Ëz¯±¯ Ë} Ëz¥t¥±Ë±¯} ±Ë '¯³¯zË¥Ë _w¥³¥Ë ±¯ nË¯}zwzwË ± _w¥³«¥ ±¯
¦¯¢q¯}A - t±¥zË ¯³zËD}¯ ±¥}«t¯  +zË ±Ë #Ë}Ë°³¥Ë NlllAÇ¯¢¯}AÇËA«tAÇ ¯ 
lllA¥³¥zË³¯}D¯A³AÇLA nË·q¯} ±¯ }¯ Çz¥±Ë} ¯ ¯DË¥ ¥³¥zËAÇ¯¢¯}¬¨zË¥A³
w ¯ #¯A ;èî òëîðDôöîåA ¦¯¢q¯} ] ¦©G öò ±¯ jw¨ ±¯ ô;ôôA r¯¥¯ ±¯ j¯}w} _Ë}³Ë¯¨Ë}G
+¯«¯¥A

