Rio de Janeiro inaugura hospital de campanha

Em 27 de abril de 2020 o Rio de Janeiro inaugurava o hospital Lagoa-Barra,
através de uma parceria público-privada. Segundo a reportagem, a previsão era de que o
hospital tivesse capacidade para 200 camas, sendo 100 leitos de UTI, com 60
respiradores. Apesar da previsão da capacidade, o hospital inaugurou com 30 apenas
leitos. Ainda neste dia, de acordo com a CNN, o número de infectados no mundo chegava
na marca de 3 milhões. O número foi dado de acordo com a universidade Johns Hopkins.
Segundo a agência de notícias, 208 mil pessoas haviam falecido em decorrência da
doença, que há havia chegado em 185 países.
No dia seguinte (28 de abril), a Espanha havia liberado que crianças saíssem de
casa para andar de bicicleta e correr no raio de um quilômetro das suas casas. No
entanto, brincar com outas crianças ainda era proibido.

Referências:
27/04/2020 – Rio inaugura hospital de campanha para COVID-19. https://www.dw.com/pt-br/rioinaugura-hospital-de-campanha-para-covid-19/av-53262848
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https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/27/infectados-por-coronavirus-chegam-a-3-milhoesno-mundo
28/04/2020 – Espanha permite que crianças saiam de casa após 43 dias de confinamento. https://
www.dw.com/pt-br/espanha-permite-que-crian%C3%A7as-saiam-de-casa-ap%C3%B3s-43-diasde-confinamento/av-53271950

Colapso funerário em Belém

Em reportagem da Deutsche Welle do dia 28 de abril de 2020, Angelo da
Costa Tupinambá, morador de Belém, disse que havia um caos generalizado no
sistema de saúde, onde as unidades estavam lotadas. Além disso, o entrevistado
disse ainda que não haviam testes. Na mesma reportagem, a defensora Rossana
Parente Souza falava sobre a subnotificação dos casos, dizendo que os números
oficiais não acompanhavam a realidade. Para lidar com o grande número de mortos,
um caminhão frigorífico foi contratado pela prefeitura para funcionar como extensão
do prédio do Instituto Médico Legal (IML).
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https://www.dw.com/pt-br/covid-19-lota-hospitais-e-gera-colapso-funer%C3%A1rio-em-bel
%C3%A9m/a-53278521

EUA pretende exigir teste para COVID-19 de passageiros do Brasil

Em 29 de abril de 2020, a agência de notícias EFE publicava que o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que pessoas que
viajassem ao país, especialmente os procedentes do Brasil e da América Latina. De
acordo com o presidente, haveria o teste para a detecção do coronavírus e também
a verificação da temperatura corporal. Trump já havia banido viajantes da China e
da maioria da Europa.
Ainda neste dia o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os
Direitos Humanos havia divulgado uma nota à imprensa que as políticas
econômicas e sociais adotadas pelo Brasil durante a pandemia eram irresponsáveis
e colocavam milhões de pessoas em risco. A nota dizia que os gastos deveriam ser
aumentados para combater a desigualdade que foi exacerbada pela pandemia.
Ainda de acordo com o documento, o Brasil havia feito esforços louváveis, mas que
ainda não era o suficiente.

Referências:
28/04/2020 – Trump planeja exigir testes para Covid-19 de passageiros do Brasil.
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/trump-planeja-exigir-testes-para-covid-19-depassageiros-do-brasil/50000237-4233670
29/04/2020 – Relatores da ONU condenam políticas do Brasil contra o coronavírus.
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/29/relatores-da-onu-condenam-politicasdo-brasil-contra-o-coronavirus

Setor aeroespacial brasileiro produz respiradores

Em reportagem da Deutsche Welle do dia 30 de abril de 2020, empresas no
interior de São Paulo deixava de produzir componentes para aeronaves e passava a
fabricar peças para respiradores pulmonares. De acordo com a publicação, a
empresa Globo Usinagem fabricaria peças para 2 mil respiradores. Além dessa, as
empresas Planifer e Altave também redirecionaram sua produção.

Referências:
29/04/2020 – Em tempos de pandemia, setor aeroespacial brasileiro produz respiradores.
https://www.dw.com/pt-br/em-tempos-de-pandemia-setor-aeroespacial-brasileiro-produzrespiradores/av-53295269

