União Europeia Fechará Fronteiras e Números de Infectados Fora da China Supera
o Número de Infectados na China

Em 16 de março, a DW publicou uma reportagem dizendo que, segundo o
presidente da França, Emmanuel Macron, todas as fronteiras externas da União Europeia
e do Espaço Schengen seriam fechadas por 30 dias na tentativa de contenção da
propagação da pandemia da COVID-19. Porém, a medida não se estendia aos franceses
que estavam fora da União Europeia. Se eles desejassem, poderiam voltar. De acordo
com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, quanto menos as pessoas
viajassem, maior seriam as chances de conter o novo coronavírus.

Ainda no dia 16, uma reportagem da Deutsche Welle dizia que o número de casos
fora da China ultrapassava 88 mil, enquanto na China era de 81 mil. O número de mortes
também havia superado o do país asiático. Enquanto na China contabilizava-se 3217
mortes, no resto do mundo esse número já chegava a 3296. Ao todo, já haviam
acontecido 6513 mortes

Referências:

16/03/2020 - União Europeia fechará fronteiras devido ao coronavírus. Link: https://www.dw.com/
pt-br/uni%C3%A3o-europeia-fechar%C3%A1-fronteiras-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a52801753

16/03/2020 - Infecções pelo coronavírus no mundo superam casos na China. Link:
https://www.dw.com/pt-br/infec%C3%A7%C3%B5es-pelo-coronav%C3%ADrus-no-mundosuperam-casos-na-china/a-52795441

16/03/2020 - UE pode restringir acesso aos países do bloco por 30 dias para conter vírus. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/destacada/ue-pode-restringir-acesso-aos-paises-do-bloco-por-30dias-para-conter-virus/50000238-4197284

16/03/2020 - Número de casos de Covid-19 já é maior fora da China, país de origem da
pandemia. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/portada/numero-de-casos-covid-19-ja-e-maior-forada-china-pais-origem-pandemia/50000237-4197217

Governador do Rio de Janeiro Diz que vai Decretar Estado de Emergência

Em 16 de março, de acordo com a CNN, Wilson Witzel, governador do Rio de
Janeiro, havia dito que decretaria estado de emergência no estado. A medida visaria
o combate a expansão da transmissão do novo coronavírus. As lojas de shoppings
seriam fechadas e as praças de alimentação funcionariam em turno reduzido. Bares
e restaurantes também reduziriam o expediente. Além das medidas de restrição, o
governador também havia dito que abriria em até 60 dias dois hospitais. A
expectativa era de que estes hospitais tivessem 600 leitos. 600 respiradores
também haviam sido comprados e 300 alugados.

Referências:

16/03/2020 - Witzel diz que vai decretar estado de emergência no Rio por coronavírus.
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/03/16/witzel-diz-que-vai-decretar-estado-deemergencia-no-rio-por-coronavirus

Primeira Morte por Coronavírus no Brasil

A primeira morte por COVID-19 no Brasil aconteceu no dia 17 de março, de
acordo com informações da

DW, EFE, CNN, El País e BBC. A vítima era um

homem de 62 anos, morador de São Paulo que sofria também de diabetes e
hipertensão. Nesse mesmo dia, um hospital em Niterói, no Rio de Janeiro, anunciou
a morte de um idoso de 69 anos com os sintomas de coronavírus. O paciente de
São Paulo começou a apresentar sintomas em 10 de março, foi internado na UTI do
Hospital Sancta Maggiore Paraíso no dia 14 e faleceu no dia 16. O paciente não
teria viajado para o exterior. Outras quatro mortes estavam sendo investigadas em
São Paulo até está data.

Já o hospital Icaraí, em Niterói, havia notificado a morte de um idoso de 69
anos na terça-feira, dia 17 de março. De acordo com o hospital, o idoso tinha
histórico epidemiológico para COVID-19, pois seu enteado havia vindo de Nova
York, nos EUA, com teste positivo.

Referências:
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Link:

https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-primeira-morte-por-coronav%C3%ADrus/a52811930

17/03/2020 - Brasil tem primeiro morto por coronavírus: um homem de 62 anos, com
doenças pré-existentes. Link: https://brasil.elpais.com/politica/2020-03-17/brasil-temprimeira-vitima-fatal-do-coronavirus-um-homem-de-62-anos-com-doencas-preexistentes.html

17/03/2020 - Governo de São Paulo anuncia a 1ª morte provocada pelo coronavírus
no

Brasil.

Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/governo-de-s-o-paulo-

anuncia-a-1-morte-provocada-pelo-coronavirus-no-brasil/50000237-4198114

17/03/2020 - Confirmada primeira morte por novo coronavírus no Brasil. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/17/confirmada-primeira-morte-por-novocoronavirus-no-brasil

Governo Federal Anuncia Medidas Para Amortecer o Impacto do Novo
Coronavírus na Economia Brasileira

Em 18 de março, a agência Deutsche Welle noticiava que o ministro da
Economia, Paulo Guedes, havia anunciado que seriam concedidos vouchers de R$
200,00 reais por três meses para trabalhadores informais e que não recebam bolsa
família ou benefício de prestação continuada. Além disso, o governo também
pagaria parte dos salários de micro e pequenas empresas. De acordo com a
reportagem, a economia brasileira, que já sofreria com a possibilidade de
desaceleração global, agora estaria na iminência de impactos maiores.

Referências:

18/03/2020 - Após críticas, Guedes anuncia benefício a trabalhador informal Link:
https://www.dw.com/pt-br/ap%C3%B3s-cr%C3%ADticas-guedes-anuncia-benef
%C3%ADcio-a-trabalhador-informal/a-52829991

Brasil Fecha Parcialmente a Fronteira com a Venezuela

Em 18 de março, de acordo com publicação da EFE, o presidente Jair
Bolsonaro havia anunciado o fechamento parcial da fronteira com a Venezuela,
apesar de manter o tráfico de mercadorias. A medida, segundo a notícia, seria para
conter a expansão do novo coronavírus. Ainda de acordo com a reportagem, o
presidente não havia feito referência em fechar fronteiras com outros países.

Referências:

18/03/2020 - Bolsonaro anuncia fechamento parcial de fronteira com Venezuela.
Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/bolsonaro-anuncia-fechamento-parcial-

de-fronteira-com-venezuela/50000243-4198940

Ministério da Defesa Garante Apoio das Forças Armadas no Combate ao Novo
Coronavírus

No dia 18 de março o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, havia garantido
em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que a Marinha, o Exército e a Força
Aérea estariam à disposição do Brasil no enfrentamento ao novo coronavírus. O
Ministro comparou o combate à doença a uma guerra, onde o inimigo seria invisível,
feroz e dedicado. Por causa disso, o Brasil poderia contar com as Forças Armadas.

Referências:

18/03/2020 - Ministro da Defesa garante apoio das Forças armadas no combate ao
Coronavírus.

Link:

https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/721-

ministro-da-defesa-garante-apoio-das-forcas-armadas-no-combate-ao-coronavirus

China Não Tem Contágio Local e as Medidas dos Estados Brasileiros para
Conter a Transmissão do Novo Coronavírus

Em 19 de março, de acordo com matérias da EFE, CNN e DW, autoridades
de Wuhan, na China, haviam comunicado que pela primeira vez desde o início do
surto de COVID-19 não teria registrado nenhuma infecção local do coronavírus. O
pico teria chegado ao fim no país em 12 de março. As autoridades diziam que os 34
casos computados seriam importados do exterior.

Ainda no dia 19 de março, a CNN publicou matérias sobre as medidas que os
estados brasileiros estavam tomando para conter a expansão do novo coronavírus.
No Rio de Janeiro, o governo fecharia as divisas por terra, ar e água com outros
estados do dia 21 de março até o dia 05 de abril. Além disso, os ônibus
intermunicipais não poderiam entrar na capital. Apenas farmácias, hospitais,
clínicas, supermercados e serviços de primeira necessidade ficariam abertos. Além
do RJ, o governador do Distrito Federal também havia decretado o fechamento de
todo comércio, como salões de beleza e atividades de lazer. A Bahia havia
decretado situação de emergência.

Referências:

19/03/2020 - China informa não ter registrado contágio local por coronavírus nesta
quarta. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/china-informa-n-o-ter-registradocontagio-local-por-coronavirus-nesta-quarta/50000243-4200000

19/03/2020 - Pela 1ª vez, China passa um dia sem registrar contágio local de
coronavírus. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/19/pela-1-vezchina-passa-um-dia-sem-registrar-contagio-local-de-coronavirus
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Link:

https://www.dw.com/pt-br/china-zera-transmiss%C3%A3o-local-do-coronav
%C3%ADrus/a-52835702

19/03/2020 - RJ vai fechar divisas com outros estados e praias para conter
coronavírus. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/03/19/governo-do-rjdetermina-fechamento-de-divisas-com-outros-estados

19/03/2020 - Contra coronavírus, DF decide fechar comércio e colocar polícia para
fiscalizar.

Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/03/19/contra-

coronavirus-df-decide-fechar-comercio-e-colocar-policia-para-fiscalizar

19/03/2020 - Bahia decreta situação de emergência por causa do avanço do novo
coronavírus. Link: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/03/20/bahia-decretasituacao-de-emergencia-por-causa-do-avanco-do-novo-coronavirus

Senado Federal Aprova Estado de Calamidade Pública e Brasil Restringe
Entrada Via Aérea de Estrangeiros da Europa e da Ásia

Em 20 de março, de acordo com reportagem da agência de notícias CNN, o
Senado Federal havia aprovado o Projeto de Decreto Legislativo, em sessão virtual,
a primeira em 196 anos. O decreto tratava do estado de calamidade pública em
razão da pandemia do novo coronavírus. O decreto passava a valer imediatamente.
A sessão havia sido de forma remota porque três parlamentares haviam sido
diagnosticados com a COVID-19, inclusive Davi Alcolumbre, presidente da Casa. A
medida permitia que o governo estoure os gastos previstos na lei orçamentária.

Ainda no dia 20 de março, de acordo com a Deutsche Welle, o Brasil havia
anunciado que restringiria a entrada no país por via aérea de pessoas vindas da
Europa e de países asiáticos por 30 dias. A medida visava conter a disseminação
do novo coronavírus. No entanto, a medida não se aplicava a brasileiros natos ou
naturalizados e imigrantes com autorização de residência no país. Algumas outras
exceções também eram previstas.

Referências:

20/03/2020 - Senado aprova estado de calamidade pública por coronavírus. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/03/20/senado-aprova-estado-decalamidade-publica-por-coronavirus

20/03/2020 - Brasil restringirá entrada via aérea de estrangeiros da Europa e da
Ásia.

Link:

https://www.dw.com/pt-br/brasil-restringir%C3%A1-entrada-via-a

%C3%A9rea-de-estrangeiros-da-europa-e-da-%C3%A1sia/a-52852540

Ministério da Defesa Ativa Centro de Operações Conjuntas para Combate à
COVID-19

Em 21 de março, de acordo com notícia do site do Ministério da Defesa e do
G1, o Centro de Operações Conjuntas para atuação na coordenação e
planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à COVID-19 foi ativado.
As Forças Armadas permaneceriam em condições de disponibilizar recursos
operacionais e logísticos para apoiar as ações de combate. As unidades
especializadas em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN)
poderiam ser empregadas para descontaminação de pessoas, ambientes e
materiais.

Referências:

21/03/2020 - Centro de Operações Conjuntas do MD é ativado para ações de
combate

à

COVID-19.

Link:

https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/742-centro-de-operacoesconjuntas-do-md-e-ativado-para-acoes-de-combate-a-covid-19

21/03/2020 - Defesa coloca em operação centro que vai coordenar uso de militares
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contra

o
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Link:

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/21/defesa-coloca-em-operacao-centroque-vai-coordenar-uso-de-militares-nas-acoes-contra-o-coronavirus.ghtml

