
Militares Realizam Treinamento em Defesa QBRN para Operação COVID-19

  

No dia 30 de março, Ministério da Defesa noticiou que os militares da Marinha do

Brasil e do Exército Brasileiro haviam começado, em 25 de março, uma capacitação em

Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN) nos estados do Rio Grande

do Norte e Paraíba para atuarem na Operação COVID-19.

O Comando do 8º Distrito da Marinha havia enviado parte do seu efetivo para o

Estágio de Descontaminação Biológica do Comando Militar do Sudeste, nas instalações

da  Capitania  dos  Portos,  em  São  Paulo.  Além  destes,  também  foram  militares  do

Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar. O estágio tinha

como objetivo a qualificação em descontaminação de pessoal e material. 108 militares da

Marinha do Brasil e 75 militares do Exército Brasileiro seriam capacitados. 
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Hospitais de Campanha são Instalados em Campos de Futebol do Brasil e

Itália Alcança Pico de Contaminação

  

No dia 31 de março, o El País publicou uma reportagem sobre a instalação

de hospitais de campanha em estádios de futebol. Em São Paulo, estes hospitais

seriam instalados no estádio Pacaembu e Morumbi. No Rio de Janeiro, o hospital

seria  instalado  no  Maracanã.  Outros  hospitais  também  seriam  instalados  em

Fortaleza e Boa Vista. As unidades de saúde receberiam pacientes que ficariam de

10 até 14 dias e depois seriam mandados para suas casas. 

Ainda no dia 31, a CNN e a EFE publicaram reportagens sobre o coronavírus

na Itália. De acordo com tais reportagens, o país teria estabilizado o número de

casos, indicando que o pico da pandemia naquele país havia passado. Até esse dia,

a Itália continuava sendo o país com mais casos confirmados da doença no mundo.

Para  o  presidente  do  Instituto  Superior  de  Saúde  da  Itália,  Silvio  Brusaferro,  a

população deveria se manter atenta e o governo seguir com medidas restritivas.

Neste dia, a CNN também publicou uma matéria dizendo que o número de

mortos por coronavírus nos EUA já era maior do que os mortos no 11 de Setembro.

De acordo com a reportagem, no 11 de Setembro, em 2001, morreram quase 3 mil

pessoas, enquanto na pandemia de coronavírus, em 2020, quase 3178 mortes já

estavam confirmadas. 
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Ministro da Justiça Autoriza Uso da Força Nacional

  

Em 31 de março, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia autorizado o uso

da Força Nacional de Segurança Pública por parte do Ministério da Saúde para o

combate ao novo coronavírus. 
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Número de Mortos na França Ultrapassa o da China

 

Após  Itália,  Espanha  e  Estados  Unidos,  a  França  havia  ultrapassado  o

número de quatro mil mortes, segundo a CNN, no dia 01 de abril. Até tal data, na

China, haviam sido registradas 3321 mortes. 
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Disputa por Equipamentos de Proteção no Mundo

 

Entre os dias 02 e 05 de abril, as principais agências de notícias do mundo

publicaram matérias sobre a disputa por equipamentos de proteção individual no

mundo. Aliados como Europa e EUA possuíam tensão em sua relação por causa da

disputa por máscara de proteção, item de vital importância na luta contra a COVID-

19. Tensões dentro do próprio continente europeu são relatadas. De acordo com a

publicação do El  País,  a França apreendeu um carregamento de máscaras que

originalmente iria para Espanha. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde,

uma compra acordada com a China teria sido desfeita por conta da procura norte-

americana. De acordo com Jean Rottner, governador na França, os Estados Unidos

tentavam persuadir a compra das máscaras na pista do aeroporto. 
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Governo Brasileiro Irá Utilizar o Monitoramento de Celulares para Conter

Pandemia

 

Em  03  de  abril,  a  CNN  publicou  uma  matéria  dizendo  que  o  governo

brasileiro  monitoraria  celulares como forma de contenção da pandemia  do novo

coronavírus.  No  entanto,  a  reportagem  dizia  que  segundo  especialistas,  o

monitoramento não poderia violar o direito de privacidade. A notícia ainda dizia que

o  modelo  chinês  de  uso  dos  dados  foi  a  medida  mais  eficiente  no  combate  à

pandemia. 
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