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"Ninguémvaiterleitosea
gentenãotomarcuidado"

A escalada da covid-19 no Distrito Federal levou o governador Ibaneis Rocha a anunciar a abertura de mais três hospitais de

campanha — no Ginásio do Gama, no Nilson Nelson e em Ceilândia — e de 130 novos leitos de terapia intensiva. Preocupa-o,

sobretudo, a alta taxa de transmissão do vírus na capital. “Chega a 1,32. Isso quer dizer que 100 pessoas contaminadas

transmitem para 132", ressaltou, ontem, em entrevista à repórter Denise Rothenburg, no programa CB.Poder, parceria do

Correio com a TV Brasília. Ibaneis estima que a vacinação será ampliada neste mês e que, a partir de abril, a população em

geral começará a ser imunizada. Ele pediu a colaboração dos brasilienses, neste momento, para frear o avanço do

coronavírus. E lamentou que, mesmo com o lockdown, haja tantas pessoas nas ruas, muitas sem necessidade e sem

cumprir protocolos sanitários, como o uso de máscara e de álcool em gel. “Vão continuar saindo, vão continuar morrendo”.

260 mil óbitos e
o caos pelo país

Com o registro de mais 1.699 vítimas, o Brasil atingiu a
marca de 260.970 óbitos pela covid. Com vacinas a

conta-gotas e disparada de casos, sistemas de saúde dos
estados entram em colapso.

Um dia depois de o país bater recorde de mortes diárias por covid-19, Jair Bolsonaro
minimizou o sofrimento dos brasileiros. “Vão ficar chorando até quando? Temos que
enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças,
comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?”, questionou.

● Impasse nas negociações trava
chegada de imunizantes ao Brasil

● Novas cepas não alteram poder
das células T no combate ao vírus

ENTREVISTA Ibaneis Rocha
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No limite — Aumento no número de jovens com covid
nos hospitais do DF pode estar ajudando a colapsar o
sistema, alerta, no CB.Saúde, Carla Pintas. Professora da
UnB diz que esses pacientes ficam mais tempo internados.

O presidente da Casa, Arthur Lira, vai colocar a PEC do
benefício emergencial em discussão na terça-feira. E quer

aprová-la, em dois turnos, no dia seguinte. Com isso, o
governo poderia iniciar o pagamento no dia 18. PÁGINA 2

Senado aprova auxílio;
Câmara vota na quarta

13 anos
Homem traz menina

do Ceará e é preso
acusado de estupro
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Fernanda não perdeu a chance de registrar o momento histórico
numa selfie, após a mãe, Zelma Mamedes, receber a dose contra o
coronavírus, no primeiro dia de imunização de pessoas com 75 anos.
“Não senti dor, foi rápido e não demorou”, celebrou a aposentada.

Mamãe tomou vacina!

Chega de mortes, presidente,

enfrente a covid
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Além de alavancar carreiras
profissionais, como a do cantor
Fiuk (foto), BBB21 levou para a

telinha a discussão sobre temas
antes tratados em novelas. PÁGINA 46

Reality abre
debate social


