A COVID-19 e o Impacto Econômico

Entre os dias 03 e 04 de março, as agências de notícias BBC, CNN e EFE
publicaram matérias sobre o impacto econômico no mundo do novo COVID-19. A BBC e
a CNN fizeram reportagens sobre o corte de juros em países, visando estimular o
consumo e a atividade econômica. De acordo com uma segunda matéria da CNN, o
Banco Mundial iria ajudar com 12 bilhões de euros os países afetados pelo novo
coronavírus. A distribuição dos recursos seguiria a ordem de prioridade quanto às nações
mais pobres.

A EFE publicou uma matéria que trazia uma declaração do presidente do Banco
Central dos Estados Unidos, o FED, que dizia que a epidemia do novo coronavírus
afetaria a economia por algum tempo. De acordo com outra matéria da EFE, a diretora
geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), previa uma queda do crescimento
econômico global por causa da nova pneumonia. De acordo com tal reportagem, até
aquele dia haviam 90870 infectados pela doença no mundo todo.

Enquanto países e órgãos internacionais anunciavam consequências economicas
da disseminação do vírus, o governo italiano decidia fechar universidades e escolas para
frear a contaminação. De acordo com reportagens da CNN e da Reuters, a Itália seria o
segundo país com mais mortos até aquela data, atrás apenas da China.

Referências:

03/03/2020 - Por que os EUA cortaram sua taxa de juros em resposta ao coronavírus.
Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51682666

03/03/2020 - Países cortam juros para combater efeitos do coronavírus – Brasil é o
próximo?.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/03/03/paises-cortam-juros-

para-combater-efeitos-do-coronavirus-brasil-e-o-proximo

03/03/2020 - FED corta 0,5 ponto dos juros americanos em resposta ao Coronavírus.
Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/03/03/fed-corta-0-5-ponto-dos-juros-

americanos-em-resposta-ao-coronavirus

04/03/2020 - Banco Mundial anuncia ajuda de US$ 12 bilhões a países afetados pelo
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/04/banco-mundial-

anuncia-ajuda-de-us-12-bilhoes-a-paises-afetados-pelo-coronavirus

03/03/2020 - Coronavírus afetará economia global por "algum tempo", diz presidente do
Fed. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/destacada/coronavirus-afetara-economia-globalpor-algum-tempo-diz-presidente-do-fed/50000238-4187312

04/03/2020 - FMI reduz estimativa de crescimento econômico global pelo coronavírus.
Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/fmi-reduz-estimativa-de-crescimento-

economico-global-pelo-coronavirus/50000237-4188258

04/03/2020 - Itália decide fechar escolas e universidades por surto de coronavírus. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/04/italia-decide-fechar-escolas-euniversidades-por-surto-de-coronavirus

04/03/2020 - Itália fecha escolas após total de mortes do coronavírus saltar para 107.
Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN20R26U-OBRWD

Fiocruz Começa a Distribuir Testes Rápidos no Brasil

No dia 04 de março, a agência de notícia CNN noticiava que a Fiocruz
começava a distribuir testes rápidos para o novo coronavírus no Brasil. Nas duas
semanas seguintes da notícia, 10 mil testes seriam distribuidos em 14 estados do
Brasil. A Fiocruz ainda trabalhava na possibilidade de produzir meficamentos contra
a doença, segundo Antônio Ferreira, gerente do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico de Reativos para Diagnóstico de Bio-Manguinhos da Fundação
Oswaldo Cruz. Em uma segunda publicação, a CNN dizia que o Ministro da Saúde,
Henrique Mandetta, havia se encontrado com o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, porém o ministro não havia feito nenhum pedido específico de verba e que
isso só ocorreria com o desenrolar de um eventual surto.

Referências:

04/03/2020 - Fiocruz começa a distribuir testes rápidos para novo coronavírus. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/04/fiocruz-comeca-a-distribuir-testesrapidos-para-novo-coronavirus

04/03/2020 - Coronavírus: Mandetta se encontra com Maia, mas ainda descarta
pedido de verba. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/04/coronavirusmandetta-se-encontra-com-maia-mas-ainda-descarta-pedido-de-verba

Brasil tem Transmissão Local e o Coronavírus na América Latina

Nos dias 05 e 06 de março de 2020, reportagens do El País e da CNN
noticiavam que após 10 dias de infecção o Brasil já tinha transmissão doméstica e
13 casos confirmados. Era o primeiro da região Nordeste do país, uma vez que os
outros 12 confirmados eram da região Sudeste. A transmissão doméstica, segundo
a notícia, era caracterizada pela infecção pelo contato com alguém que veio do
exterior. No entanto, naquele momento, ainda não havia sido caracterizada a
transmissão comunitária, quando não há a possibilidade de rastrear a origem da
contaminação.

A agência de notícias BBC também noticiou sobre o caso de transmissão
local. A notícia dizia que segundo Eduardo Sprinz, chefe do serviço de infectologia
do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, imaginava-se que São Paulo seria o
epicentro da doença no Brasil, pois quanto maior fosse a densidade demográfica e
mais baixa fosse a temperatura, maior seria a disseminação do novo vírus. Ainda de
acordo com a reportagem, a transmissão local não mudaria as condutas e ações do
governo para lidar com a epidemia. Segundo especialistas, a testagem no país não
era o suficiente para fazer a sentinela da expansão da contaminação.

Ainda no dia 06 de março, as agências CNN, Reuters e EFE publicaram
matérias sobre a chegada do coronavírus em outros países da América Latina. O
Peru noticiava seu primeiro caso confirmado e a Argentina o segundo, de acordo
com as reportagens.

Referências:

05/03/2020 - Brasil tem 8 casos confirmados de coronavírus, 2 via transmissão
local.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/05/brasil-tem-8-casos-

confirmados-de-coronavirus-2-via-transmissao-local

06/03/2020 - Em dez dias de infecção por coronavírus, Brasil lida com transmissão
doméstica e 13 casos confirmados. Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-06/
dez-dias-apos-primeira-infeccao-por-coronavirus-brasil-lida-com-transmissaodomestica-e-caso-no-nordeste.html

06/03/2020 - Coronavírus: Brasil tem primeiros casos de transmissão local - o que
acontece agora? Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51742910

06/03/2020 - Presidente do Peru anuncia 1º paciente infectado pelo coronavírus no
país.

Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/presidente-do-peru-anuncia-1-

paciente-infectado-pelo-coronavirus-no-pais/50000243-4190000

06/03/2020

-

Argentina

confirma

segundo

caso

de

coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/06/coronavirus-argentina-confirmasegundo-caso-da-doenca

06/03/2020 - Presidente do Peru confirma primeiro caso do novo coronavírus. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/06/presidente-do-peru-confirmaprimeiro-caso-do-novo-coronavirus

06/03/2020 - Peru registra primeiro caso confirmado de coronavírus. Link:
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN20T1VN-OBRWD

China Proíbe o Consumo de Animal Silvestre

No dia 06 de março, as agências de notícias BBC e El País publicaram
matérias que falavam sobre o risco dos humanos que comem animais silvestres, de
onde acreditava-se ter vindo o vírus o novo coronavírus que causa a COVID-19. Por
causa disso a China havia proibido provisoriamente o consumo destes animais.

Referências:

06/03/2020 - Humanos que comem animais selvagens sem controle, um barril de
pólvora para a saúde mundial. Link: https://brasil.elpais.com/planeta_futuro/2020-0306/humanos-que-comem-animais-selvagens-sem-controle-um-barril-de-polvorapara-a-saude-mundial.html

06/03/2020 - China proíbe consumo de animais silvestres após surto do novo
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/06/china-

proibe-consumo-de-animais-silvestres-apos-surto-do-novo-coronavirus

Presidente do Brasil Diz que Não Há Motivo Para Pânico

No dia 06 e 07 de março, a BBC e a Deutsche Welle publicaram matérias
sobre o pronunciamento do presidente do Brasil, que dizia que não havia motivo
para pânico no país por causa do novo coronavírus. Segundo a reportagem, o
presidente Jair Bolsonaro disse, em um pronunciamento transmitido em rede
nacional no próprio dia 06, que ainda que a situação se agravasse, não havia motivo
para pânico e que a população deveria seguir a recomendação dos especialistas
para se prevenir.

Referências:

06/03/2020 - 'Não há motivo para pânico', diz Bolsonaro em pronunciamento sobre
coronavírus. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51777889

07/03/2020 - Coronavírus: Bolsonaro diz que não há "motivo para pânico". Link:
https://www.dw.com/pt-br/coronav%C3%ADrus-bolsonaro-diz-que-n%C3%A3o-h
%C3%A1-motivo-para-p%C3%A2nico/a-52675458

EUA Teme que a Expansão do Coronavírus Seja Maior do que o Esperado

No dia 07 de março, o presidente dos EUA assinou uma lei emergencial que
destinava 8,3 bilhões de dólares para combater a crise do novo coronavírus no país.
Ainda de acordo com a reportagem do El País, temia-se que a expansão da doença
fosse maior do que o que indicava os dados oficiais. De acordo com a reportagem,
problemas de comunicação entre o governo e o Centro de Prevenção de Doenças
geraram um atraso na distribuição dos kits para detecção do vírus nas pessoas que
estivessem sob suspeita de contaminação.

Referências:

07/03/2020 - Temor nos EUA de que a expansão do coronavírus seja maior do que
a indicada pelos dados oficiais. Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-0307/temor-nos-eua-de-que-a-expansao-do-coronavirus-seja-maior-do-que-a-indicadapelos-dados-oficiais.html

