
ONU Faz Apelo Pelo Cessar-Fogo Mundial

  

Em 23  de  março,  de  acordo  com a  agência  EFE,  o  secretário-geral  da  ONU,

Antonio Guterres, havia feito um apelo para que os conflitos ao redor do planeta fossem

paralisados,  para  que  todas  as  atenções  fossem concentradas  no  combate  ao  novo

coronavírus.

Referências:

23/03/2020  -  ONU  faz  apelo  por  um  cessar-fogo  mundial  devido  a  pandemia  do

coronavírus.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/onu-faz-apelo-por-um-cessar-

fogo-mundial-devido-a-pandemia-do-coronavirus/50000243-4202905



Jogos Olímpicos Serão Adiados

  

Em 24  de  março,  de  acordo  com a Deutsche  Welle  e  a  EFE,  os  Jogos

Olímpicos de Tóquio seriam adiados para 2021. O anúncio foi feito por autoridades

do  Japão  e  pelo  Comitê  Olímpico  Internacional  (COI).  Os  Jogos  Paralímpicos

também seriam adiados. De acordo com as reportagens, seria a primeira vez em

124 anos que mesmo em tempos de paz uma edição não ocorreria na data prevista.

Anteriormente, os jogos só foram cancelados por causa das guerras mundiais. 

Referências:

24/03/2020 - Coronavírus: Jogos Olímpicos de Tóquio são adiados para 2021. Link:

https://www.dw.com/pt-br/coronav%C3%ADrus-jogos-ol%C3%ADmpicos-de-t

%C3%B3quio-s%C3%A3o-adiados-para-2021/a-52901011

24/03/2020 - COI aceitou adiar Jogos de Tóquio após pedido de primeiro-ministro do

Japão. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/coi-aceitou-adiar-jogos-de-toquio-

apos-pedido-primeiro-ministro-do-jap-o/50000243-4203632

https://www.dw.com/pt-br/coronav%C3%ADrus-jogos-ol%C3%ADmpicos-de-t%C3%B3quio-s%C3%A3o-adiados-para-2021/a-52901011
https://www.dw.com/pt-br/coronav%C3%ADrus-jogos-ol%C3%ADmpicos-de-t%C3%B3quio-s%C3%A3o-adiados-para-2021/a-52901011


Príncipe Charles Testa Positivo Para COVID-19

  

As  agências  de  notícias  BBC e  EFE  noticiaram em 25  de  março  que  o

príncipe Britânico, príncipe Charles, havia testado positivo para o novo coronavírus.

Ele  possuía  71  anos  e  apresentava  sintomas  leves.  A  duquesa  de  Cornualha,

mulher do príncipe, também foi testada, mas seu resultado deu negativo. O casal

havia se auto isolado em sua residência. 

Referências:

25/03/2020  -  Príncipe  Charles  testa  positivo  para  coronavírus.  Link:

https://www.bbc.com/portuguese/geral-52035464 

25/03/2020  -  Príncipe  Charles  testa  positivo  para  novo  coronavírus.  Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/principe-charles-testa-positivo-para-novo-

coronavirus/50000243-4204522 



Estados Unidos se Tornam País com Mais Casos no Mundo

  

De acordo com a Deutsche Welle, os Estados Unidos haviam ultrapassado a

China e a Itália em número de casos de COVID-19, com mais de 82 mil casos. Até

está data, de acordo com a publicação, o Brasil possuía 2915 casos e 77 mortes por

COVID-19, enquanto a Itália havia registrado 712 mortes nas 24 horas anteriores a

publicação da reportagem.

Referências:

26/03/2020 - Coronavírus: EUA se tornam país com mais casos no mundo. Link:

https://www.dw.com/pt-br/coronav%C3%ADrus-eua-se-tornam-pa%C3%ADs-com-

mais-casos-no-mundo/a-52919737



Militares Realizam Descontaminação de Espaços Públicos

  

No dia 27, os militares das Forças Armadas atuaram na descontaminação de

locais públicos do Rio de Janeiro. Essa medida faria parte da Operação COVID-19,

que  havia  ativado  10  comandos  conjuntos  pelo  Brasil,  sob  coordenação  do

Ministério da Defesa. 

Referências:

27/03/2020 - Militares das Forças Armadas realizam descontaminação de espaços

públicos.  Link:  https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/752-militares-

das-forcas-armadas-realizam-descontaminacao-de-espacos-publicos



Primeiro-Ministro do Reino Unido Testa Positivo Para o Novo Coronavírus

  

Em 27 de março, as agências BBC e EFE noticiaram que o primeiro-ministro

Boris Johnson havia testado positivo para a COVID-19. Segundo a reportagem, ele

apresentava  sintomas  leves.  Apesar  de  isolado,  Johnson  disse  que  continuaria

liderando  os  esforços  do  governo  contra  a  pandemia  por  videoconferência.  O

primeiro-ministro havia se isolado. 

Referências:

27/03/2020  -  Boris  Johnson  testa  positivo  para  o  novo  coronavírus.  Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/boris-johnson-testa-positivo-para-o-novo-

coronavirus/50000243-4206663

27/03/2020  -  Primeiro-ministro  do  Reino  Unido,  Boris  Johnson,  está  com

coronavírus, anuncia governo. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

52065013


