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de tudo um pouco
LLMAIS DE 600 INFECTADOS E 18 MORTOS

rapidinhas

Animais podem
ter passado vírus

Ainda não aceitou

Atriz põe pastora na Cultura
Embora ainda não tenha
aceitado oficialmente o
cargo de secretária da Cultura, a atriz Regina Duarte
já age como se fosse a titular da pasta. Ao lado do ministro do Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio, ela convidou a pastora evangélica Jane Silva, atual secretária da
Diversidade Cultural, para
ocupar temporariamente o
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Carne de cobra e de morcego é consumida na China

O

coronavírus,quesurgiuem
Wuhan,na China,pode ter
sido transmitido para seres humanos pela carne de cobra
e pela carne de morcego, que são
consumidas como iguarias no país
asiático. A informação consta em
um estudo publicado no Journal
of Medical Virology.
No estudo, os cientistas compararam o genoma de cinco
amostras do novo vírus com
217 vírus parecidos, coletados
em várias espécies. Eles chegaram à conclusão de que uma proteína do vírus teria sido alterada
para se ligar aos receptores das

células hospedeiras de uma espécie de cobra e de morcego. As
espécies de cobra e morcego que
seriam possíveis hospedeiras não
foram especificadas pelo estudo.
O vírus identificado
na China foi chamado de
2019-nCoV. É da mesma família que o causador da epidemia de Sars, que matou quase
800 pessoas durante um surto
em 2003, e MERS, que causou
a morte de 858 dos 2.494 pacientes que contraíram a infecção desde 2012.
Ontem, o governo chinês
confirmou a primeira morte fo-

jornaleiro jornalista

ra da província de Hubei, onde
fica Wuhan. Com isso, o número de óbitos causados pelo coronavírus subiu para 18. Mais de
600 pessoas já foram infectadas.
Também ontem, o Ministério da Saúde descartou os cinco
casos suspeitos do vírus no Brasil. A pasta instalou um centro de
operações de emergência para
monitorar a situação de suspeitas do vírus no país. A Secretaria
de Saúde de Minas Gerais informou que a paciente que havia sido sinalizada como caso suspeito
não atende às orientações oficiais
do Ministério da Saúde.

cargo de secretária-adjunta da Secretaria Especial da
Cultura. Assim, Jane Silva
assume provisoriamente o
comando da secretaria, já
que a atriz ainda não anunciou se aceitará ou não. O
presidente Jair Bolsonaro
afirmou ontem que Regina
deverá ser nomeada na semana que vem, depois que
ele voltar de viagem à Índia.

carro desgovernado

Idoso de 91 anos é atropelado
Um idoso de 91 anos foi
atropelado por um carro desgovernado no Gama
(DF), na noite de quarta-feira, e sobreviveu ao acidente. Uma câmera de segurança
flagrou o momento em que
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APOIO
Divulgação

TENHO 42 anos e sou jornaleiro há 25.Moro no Engenho de Dentro.Antes de ser jornaleiro,era estudante.Na minha
profissão, gosto do atendimento ao cliente. Gosto no bairro do público, mas temos que melhorar a segurança.Torço
pelo Botafogo. Nas horas vagas, gosto de assistir a jogos de futebol. Gosto de ler o geral no jornal MEIA HORA.
MACIEL ALVES — Méier

LL

17

ele saía de uma lanchonete,
quando o veículo invadiu o
estabelecimento e atingiu o
idoso. Com o impacto, ele
foi arremessado e ficou caído no chão. A vítima sofreu
ferimentos na perna.

