Itália Decreta Quarentena

De acordo com matérias dos dias 09 e 10 de março da Deutsche Welle, EFE, CNN
e do El País, a Itália havia decretado quarentena em todo seu território, proibindo todas as
suas aglomerações públicas. As viagens só estavam liberadas em caso de trabalho ou
emergência. As competições esportivas haviam sido canceladas e todas as escolas e
universidades do país ficariam fechadas até o dia 03 de abril. A Itália era, na data da
publicação, o país europeu mais atingido pela epidemia e o segundo em número de
mortos pelo novo coronavírus no mundo, atrás apenas da China.

Referências:

09/03/2020

-

Itália

declara

quarentena

em

todo

o

território.

Link:

https://www.dw.com/pt-br/it%C3%A1lia-declara-quarentena-em-todo-o-territ%C3%B3rio/a52698380

09/03/2020 - Itália amplia isolamento a todo o país para frear o coronavírus. Madri
suspende

aulas

para

1,5

milhão.

Link:

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamentoa-todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html

09/03/2020 - Itália anuncia restrição de circulação em todo o país contra coronavírus.
Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/09/italia-anuncia-restricao-de-

circulacao-em-todo-o-pais-contra-coronavirus

10/03/2020

-

Itália

amplia

quarentena

a

todo

o

país.

Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/italia-amplia-quarentena-a-todo-o-pais/500002374191970

Presidente do Brasil Diz que o Poder Destruidor do Vírus é
Superdimensionado

Em 09 de março, a BBC e a CNN publicaram reportagens sobre um discurso
do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em Miami, nos Estados Unidos. De acordo
com a matéria, o presidente disse que o poder destruidor do vírus estava
superdimensionado. Bolsonaro disse também que o vírus poderia ser potencializado
por questões econômicas. No dia 10 de março, a Deutsche Welle também publicou
uma matéria sobre o discurso do presidente e sua fala a respeito do novo
coronavírus.

Ainda de acordo com uma segunda matéria da Deutsche Welle, no segundo
dia do evento, o presidente disse que o novo coronavírus não era tudo o que a
grande mídia estava propagando.

Referências:

09/03/2020 - Nos EUA, Bolsonaro diz que coronavírus é 'superdimensionado' e fala
em

fraude

na

eleição

de

2018

sem

mostrar

provas.

Link:

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51810489

09/03/2020 - Bolsonaro busca minimizar caos no mercado brasileiro por petróleo e
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/03/10/bolsonaro-

busca-minimizar-caos-no-mercado-brasileiro-por-petroleo-e-coronavirus

10/03/2020 - Em Miami, Bolsonaro fala sobre crise no Brasil e coronavírus. Link:
https://www.dw.com/pt-br/em-miami-bolsonaro-fala-sobre-crise-no-brasil-e-coronav
%C3%ADrus/av-52703608

10/03/2020 - Bolsonaro nega crise e culpa imprensa por turbulência. Link:
https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-nega-crise-e-culpa-imprensa-por-turbul
%C3%AAncia/a-52713055

Município de Nova York Declara Quarentena

No dia 10 de março, de acordo com publicações da EFE, CNN e da DW, o
estado de Nova York, nos Estados Unidos, havia declarado quarentena no
município de New Rochelle e acionado a Guarda Nacional. O município era o maior
foco de infecção no país. Escolas, grandes lojas e locais de aglomeração foram
fechados e a Guarda Nacional foi acionada para ajudar na contenção, limpeza e
tratamento do novo coronavírus

Referências:

10/03/2020 - Estado de Nova York impõe quarentena em município e aciona Guarda
Nacional.

Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/estado-de-nova-york-imp-e-

quarentena-em-municipio-aciona-guarda-nacional/50000243-4192729

10/03/2020 - Nova York anuncia fechamento de escolas no epicentro do surto de
coronavírus. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/10/nova-yorkanuncia-fechamento-de-escolas-no-epicentro-do-surto-de-coronavirus

11/03/2020 - Com mais de mil casos de coronavírus, EUA acionam Guarda
Nacional.

Link:

https://www.dw.com/pt-br/com-mais-de-mil-casos-de-coronav

%C3%ADrus-eua-acionam-guarda-nacional/a-52719585

OMS Declara Pandemia do Novo Coronavírus

No dia 11 de março de 2020, as agências de notícias publicaram reportagens
sobre a declaração da OMS, que classificou o novo coronavírus como pandemia. De
acordo com a CNN, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse
que a organização estava preocupada com os níveis de disseminação e a falta de
ação. Ainda de acordo com Tedros, a pandemia poderia ser controlada, como foi
visto na China, Coreia do Sul e Singapura. A matéria dizia que até aquele dia
haviam 118 mil pessoas diagnosticadas no mundo todo, das quais 4291 haviam
morrido.

De acordo com a matéria da EFE, o mesmo médico ainda disse que os
números de mortes e de casos aumentaria nos próximos dias nos países afetados.
A definição como pandemia seria para estimular tomadas de ações mais agressivas
e intensas contra a disseminação do novo coronavírus.

Na reportagem do El País, a palavra pandemia não podia ser usada à toa,
pois poderia causar um medo irracional ou aceitação de que a luta havia acabado,
causando sofrimento desnecessário e morte. A declaração de pandemia foi feita
devido ao número de países que apresentaram casos da doença. De acordo com o
diretor-geral, a declaração não afetaria as ações da OMS e nem deveria afetar o
que os países deveriam fazer.

A BBC entrevistou o infectologista Marcos Boulos, do Departamento de
Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. Ele falou, na época, que a declaração da pandemia significava que
todos os países estava, em situações semelhantes e que não haveria mais

preocupações extremas com a importação do vírus, uma vez que ele já estava
presente no mundo todo. Todas as pessoas passam a ser possíveis contaminados.

A Reuters falou sobre a declaração da pandemia e ainda sobre os pacotes
multibilionários que países como Itália, Reino Unido e Estados Unidos estavam
fazendo no combate a disseminação do novo coronavírus em seus territórios, pois
estavam preocupados com o impacto econômico que a pandemia traria.

Referências:
11/03/2020 - OMS classifica novo coronavírus como pandemia. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/11/organizacao-mundial-da-saude-omsclassifica-novo-coronavirus-como-pandemia
11/03/2020 - OMS declara pandemia de novo coronavírus. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/oms-declara-pandemia-de-novo-coronavirus/
50000243-4193652
11/03/2020 - OMS declara que coronavírus é uma pandemia global. Link:
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-11/oms-declara-que-coronavirus-e-umapandemia-global.html
11/03/2020 - OMS declara pandemia do novo coronavírus. Link:
https://www.dw.com/pt-br/oms-declara-pandemia-do-novo-coronav%C3%ADrus/a52726137
11/03/2020 - Coronavírus: pandemia vai superlotar hospitais brasileiros e governo
deve restringir eventos em breve, diz infectologista. Link:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51827162
11/03/2020 - OMS classifica surto de coronavírus como pandemia; Itália e Reino
Unido anunciam medidas defensivas. Link:
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN20Y3EY-OBRWD

Distrito Federal Suspende Aulas

Em 11 de março, o governo do Distrito Federal havia anunciado a suspensão
das aulas em escolas públicas e particulares e eventos públicos por causa do
coronavírus a partir do dia 12. O governo também havia suspendido shows e todo
evento que precisasse do alvará do governo. A decisão ocorreu após a OMS
declarar pandemia da COVID-19.

Ainda no dia 11 de março, de acordo com a CNN, o Ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta disse que o Brasil deveria viver mais ou menos 20 semanas
duras, mas que passaria. Ele ainda disse que era difícil estimar se o limite de
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) seria superado na pandemia, pois o
país é assimétrico.

Referências:

11/03/2020 - DF suspende aulas em escolas públicas e particulares por causa do
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/11/df-suspende-

aulas-em-escolas-publicas-e-particulares-por-causa-do-coronavirus

11/03/2020 - 'Vamos viver umas 20 semanas duras', diz ministro da Saúde sobre
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/12/vamos-viver-

umas-20-semanas-duras-diz-ministro-da-saude-sobre-coronavirus

12/03/2020 - Coronavírus: Distrito Federal veta aulas, eventos públicos e mesas
próximas em bares. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51850380

Secretário de Comunicação do Governo Federal Testa Positivo para o Novo
Coronavírus

No dia 12 de março, reportagens da BBC, CNN, EFE, El País e Deutsche
Welle diziam que o secretário de comunicação do governo federal, Fábio
Wajngarten, havia testado positivo para o novo coronavírus. Wajngarten ficou de
quarentena em casa. O governo havia afirmado que todas as medidas preventivas
estavam sendo adotadas para proteger a saúde do presidente e das pessoas que
entraram em contato com o secretário de comunicação. Ele também havia tido
contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, segundo a
reportagem, também já havia sido comunicado do teste do secretário. O presidente
Jair Bolsonaro havia cancelado também seus compromissos após o contato com
Wajngarten.

Referências:

12/03/2020

-

Chefe

da

Secom

testa

positivo

para

coronavírus.

Link:

https://www.dw.com/pt-br/chefe-da-secom-testa-positivo-para-coronav%C3%ADrus/
a-52743669

12/03/2020 - Bolsonaro é submetido a controle médico após Secretário de
Comunicação

ser

diagnosticado

com

COVID-19.

Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/bolsonaro-e-submetido-a-controle-medicoapos-secretario-de-comunica-o-ser-diagnosticado-com-covid-19/50000237-4194662

12/03/2020 - Bolsonaro, Michelle e ministros são monitorados após confirmação de
coronavírus no Planalto. Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-12/bolsonaro-

michelle-e-ministros-sao-monitorados-apos-confirmacao-de-coronavirus-noplanalto.html

12/03/2020 - Bolsonaro é monitorado após Wajngarten testar positivo para
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/12/bolsonaro-e-

mbolsonaroonitorado-apos-wajngarten-testar-positivo-para-coronavirus

12/03/2020 - Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação de Bolsonaro, está com
coronavírus. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51860279

12/03/2020 - Com suspeita de coronavírus, Bolsonaro muda tom: 'É pauta no mundo
todo'.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/13/com-suspeita-de-

coronavirus-bolsonaro-muda-tom-e-pauta-no-mundo-todo

Presidente do Brasil Aconselha Cancelamento de Atos Pró-Governo

No dia 13 de março, as agências de notícias Deutsche Welle, El País e CNN
noticiaram

que

o

presidente

do

Brasil,

Jair

Bolsonaro,

havia

feito

um

pronunciamento em rede nacional desaconselhando as pessoas a participarem de
atos pró-governo que aconteceria no dia 15 de março e recomendando o
cancelamento deles. Segundo o presidente, a saúde deveria ser preservada. O
pronunciamento ocorreu após a confirmação de que o secretário de comunicação
do governo federal, Fábio Wajngarten, havia testado positivo para COVID-19.
Durante o pronunciamento, Jair Bolsonaro usava mascára.

De acordo com a matéria publicada no El País, o movimento NasRuas, que
havia convocado para a manifestação, havia adiado o evento. Ainda segundo a
reportagem, o presidente havia dito que o pronunciamento da OMS declarando
pandemia havia sido responsável.

Ainda no dia 13, o presidente anunciou que seu exame para o novo
coronavírus havia dado negativo. O presidente havia sido testado após o secretário
de comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, ter tido resultado positivo no
teste para o novo coronavírus. Segundo o presidente, a vida seguiria normal após o
resultado negativo do teste. De acordo com a CNN, Bolsonaro ainda ficaria mais
alguns dias em isolamento e repetiria o teste na semana seguinte. Na frente do
Palácio Alvorada, Bolsonaro conversou com seus apoiadores sem mascára, porém
manteve uma distância de 2 metros da grade de onde as pessoas estavam e não os
cumprimentou.

Referências:

13/03/2020 - Bolsonaro pede que população não vá a protestos do dia 15. Link:
https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-pede-que-popula%C3%A7%C3%A3o-n
%C3%A3o-v%C3%A1-a-protestos-do-dia-15/a-52750374

13/03/2020 - Bolsonaro usa pronunciamento em cadeia nacional sobre coronavírus
para

falar

de

atos

pró-Governo.

Link:

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-13/bolsonaro-usa-pronunciamento-emcadeia-nacional-sobre-coronavirus-para-falar-de-atos-pro-governo.html

13/03/2020 - Coronavírus: Bolsonaro defende adiar protestos e diz que 'recado' já
foi

dado.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/12/coronavirus-

bolsonaro-defende-adiar-protestos-e-diz-que-recado-ja-foi-dado

13/03/2020 - Após polêmicas e divisões na direita, coronavírus faz manifestações
pró-Bolsonaro

serem

adiadas.

Link:

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

51865307

13/03/2020 - Bolsonaro anuncia que seu exame para novo coronavírus deu
negativo. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51863636

13/03/2020 - Bolsonaro: teste para coronavírus deu negativo e "vida segue normal".
Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/13/bolsonaro-teste-para-

coronavirus-deu-negativo-e-vida-segue-normal

13/03/2020 - Coronavírus: Bolsonaro fará novo exame e ficará em isolamento. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/14/coronavirus-bolsonaro-fara-novoexame-e-ficara-em-isolamento

13/03/2020 - Bolsonaro testa negativo para coronavírus, segundo perfil oficial. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/bolsonaro-testa-negativo-para-coronavirussegundo-perfil-oficial/50000243-4195343

13/03/2020 - Bolsonaro diz que testou negativo para o coronavírus. Link:
https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-diz-que-testou-negativo-para-o-coronav
%C3%ADrus/a-52761228

EUA Declara Emergência Nacional

No dia 13 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia
declarado estado de emergência nacional devido ao coronavírus. Com isso, o
desbloqueiro dos recursos federais para o combate à doença seria uma
possibilidade. Além disso, o presidente também pediu para que fossem criados
centros de operações de emergência. Até a publicação da notícia, de acordo com o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), já haviam sido registrados
1629 casos nos Estados Unidos. O presidente anunciou também uma série de
medidas para o combate ao novo coronavírus no país.

No dia 12 de março o presidente dos Estados Unidos havia suspendido
viagens da Europa para os EUA por 30 dias por causa da pandemia. Apenas voos
do Reino Unido ainda eram permitidos. Trump havia chamado o novo coronavírus
de vírus estrangeiro e culpado os países europeus por parte da propagação nos
EUA. De acordo com as reportagens, o comércio entre as duas partes não seria
afetado. A União Europeia desaprovou a medida dos EUA por ter sido uma decisão
unilateral e sem consulta.

Referências:

13/03/2020 - Trump declara emergência nacional devido ao coronavírus. Link:
https://www.dw.com/pt-br/trump-declara-emerg%C3%AAncia-nacional-devido-aocoronav%C3%ADrus/a-52767985

13/03/2020 - Trump declara emergência nacional para frear o coronavírus. Link:
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/trump-declara-emergencianacional-para-frear-o-coronavirus.html

13/03/2020 - Trump declara emergência nacional nos EUA para combate ao
coronavírus.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/13/trump-

declara-emergencia-nacional-nos-eua-para-combate-ao-coronavirus

13/03/2020 - O que significa Trump declarar emergência nacional por avanço do
coronavírus nos EUA. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51881797

13/03/2020 - Trump deve declarar emergência com agravamento de crise do
coronavírus.

Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2102PD-

OBRWD

12/03/2020 - Trump suspende viagens da Europa para os EUA por 30 dias devido a
coronavírus. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/trump-suspende-viagensda-europa-para-os-eua-por-30-dias-devido-a-coronavirus/50000243-4194454

12/03/2020 - Políticas nacionais, como a proibição de viagens de Trump,
protagonizam

combate

ao

coronavírus.

Link:

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-12/politicas-nacionais-como-a-proibicaode-viagens-de-trump-protagonizam-combate-ao-coronavirus.html

12/03/2020 - Trump restringe viagens da Europa para os EUA como medida de
combate

ao

coronavírus.

Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN20Z1GG-OBRWD

12/03/2020 - Trump interrompe voos da Europa; alarme global com coronavírus
aumenta. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN20Z2LL-OBRWD

Primeira Cura de COVID-19 no Brasil

No dia 13 de março, o médico infectologista David Uip, coordenador do
Centro de Contingencia do Coronavírus em São Paulo, havia afirmado que um
brasileiro que havia tido o resultado positivo para COVID-19 havia sido curado. O
critério da cura não era clínico. O médico examinou e percebeu a ausência dos
sintomas, liberando o paciente da quarentena.

Ainda no dia 13 de março, o governo de São Paulo havia decidido suspender
todas as aulas da rede pública a partir do dia 23 de março. Eventos públicos haviam
sido vetados e os privados com lotação superior a 500 pessoas cancelados. As
atividades nas escolas seriam suspensas de forma gradual. Não havia data para
retorno das atividades. As universidades públicas também interromperiam as suas
aulas no dia 17 de março, de acordo com a reportagem.

Referências:

13/03/2020 - Brasil tem primeiro caso de cura de coronavírus, diz governo de SP.
Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/14/brasil-tem-primeiro-caso-de-

cura-de-coronavirus-diz-governo-de-sp

13/03/2020 - Coronavírus: SP suspende aulas e recomenda cancelar eventos acima
de 500 pessoas. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/13/coronavirussp-suspende-aulas-e-recomenda-cancelar-eventos-acima-de-500-pessoas

Medidas da América Latina Contra o Novo Coronavírus

Nos dias 12 e 13 de março, matérias sobre medidas dos países da América
Latina em relação a restrições de viagens como forma de diminuir a propagação do
novo coronavírus foram publicadas. De acordo com o El País, cinco países da
América Latina haviam imposto restrições aos viajantes provenientes de países com
o coronavírus. Colômbia e Peru haviam decidido impor quarentena obrigatória de 14
dias para qualquer viajante que chegasse de outro país que fosse um foco de
transmissão. As restrições já aconteciam no Chile, Guatemala e El Salvador. O
presidente da Argentina também cogitava impor tais medidas. No dia 13 de março,
de acordo com a EFE, a Argentina havia cancelado os voos procedentes da Europa
e dos EUA por um mês.

Referências:

12/03/2020 - Cinco países da América Latina impõem restrições aos viajantes
provenientes

de

países

com

coronavírus.

Link:

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-12/cinco-paises-da-america-latinaimpoem-restricoes-aos-viajantes-provenientes-de-paises-com-coronavirus.html

13/03/2020 - Argentina cancela voos procedentes de Europa e EUA por 1 mês. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/argentina-cancela-voos-procedentes-deeuropa-e-eua-por-1-mes/50000243-4195182

Presidente dos EUA Faz Teste para COVID-19

No dia 14 de março, a Reuters noticiava que após o contato com o presidente
do Brasil, Jair Bolsonaro, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um
teste para o coronavírus. Além disso, a reportagem dizia que Trump havia estendido
a proibição de viagens para o Reino Unido e a Irlanda.

Referências:

14/03/2020 - Trump faz teste para coronavírus e estende proibição de viagem a
Reino

Unido

e

Irlanda.

Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN21110Z-OBRWD

14/03/2020 - Trump diz que fez teste para coronavírus e aguarda resultados. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/trump-diz-que-fez-teste-para-coronavirus-eaguarda-resultados/50000243-4196070

Atos Pró-Governo Acontecem Mesmo Após Cancelamento e Conta com a
Presença do Presidente

Em 15 de março, de acordo com a CNN, o El País e a Deutsche Welle, os
atos pró-governo haviam acontecido apesar da recomendação do presidente e que
o próprio presidente havia rompido isolamento e ido aos atos. De acordo com a
reportagem do El País, o presidente havia tocado a mão de varios manifestantes e
pegado em diversos celulares para fazer selfies sem nenhuma proteção como
máscaras ou luvas. O presidente estava em isolamento desde quando o secretário
de comunicação do seu governo havia testado positivo para o novo coronavírus. O
presidente também fez o teste e teve resultado negativo, porém ainda assim havia
sido recomendado ficar em isolamento.

Referências:

15/03/2020 - Bolsonaro rompe isolamento e vai a atos contra o Congresso em meio
à crise do coronavírus. Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-15/bolsonarorompe-isolamento-e-endossa-atos-contra-congresso-em-meio-a-crise-docoronavirus.html

15/03/2020 - Apesar do coronavírus, atos pró-Bolsonaro ocorrem em várias cidades.
Link:

https://www.dw.com/pt-br/apesar-do-coronav%C3%ADrus-atos-pr%C3%B3-

bolsonaro-ocorrem-em-v%C3%A1rias-cidades/a-52786730

15/03/2020 - Apesar de coronavírus, atos pró-governo ocorrem no país. Link: https://
www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/15/apesar-de-coronavirus-atos-pro-governoocorrem-no-pais

