
Premiê Britânico em UTI e Quarentena Estendida em São Paulo

 

No dia  06  de  abril,  a  BBC e  a  CNN noticiaram que  o  premiê  britânico,  Boris

Johnson, de 55 anos, havia sido levado ao hospital para fazer exames após os sintomas

da COVID-19 persistirem e que nesse mesmo dia a noite o primeiro-ministro britânico

teria sido internado na UTI pois teria piorado. No entanto, de acordo com as matérias,

essas seriam medidas de precaução. 

Ainda  no  dia  06  de  abril,  reportagens  do  El  País  e  da  CNN  diziam  que  o

governador de São Paulo, João Doria, havia estendido as medidas de isolamento social

até  o  dia  22  de  abril,  além  de  ter  autorizado  a  polícia  militar  a  agir  em  caso  de

aglomerações. 

Referências:

06/04/2020  -  Coronavírus:  premiê  britânico  Boris  Johnson  passa  a  noite  na  UTI.  Link:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52192732

06/04/2020 - Diagnosticado com coronavírus, premiê britânico, Boris Johnson, está na UTI. Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/06/primeiro-ministro-britanico-esta-na-uti-com-

o-novo-coronavirus

06/04/2020 - João Doria prorroga quarentena em São Paulo contra a Covid-19 até 22 de abril e

diz  que  PM  poderá  agir.  Link:  https://brasil.elpais.com/politica/2020-04-06/joao-doria-prorroga-

quarentena-em-sao-paulo-contra-a-covid-19-ate-22-de-abril-e-diz-que-pm-podera-agir.html



06/04/2020 - Governo de São Paulo prorroga quarentena contra coronavírus até 22 de abril. Link:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/06/governo-de-sao-paulo-prorroga-quarentena-

contra-coronavirus



Renuncia do Secretário Interino da Marinha dos Estados Unidos e Diretor-

Geral da OMS Recebe Ameaças

 

Em 08 de abril de 2020, a EFE noticiava a renúncia do secretário interino da

Marinha  dos  Estados  Unidos,  Thomas  Modly.  O  episódio  acontecia  após  o

secretário retirar de função o capitão de um porta-aviões que pediu ajuda para lidar

com o surto de COVID-19. Os comentários haviam vazado para imprensa e gerado

duras críticas. 

Ainda no dia 08, a mesma agência dizia que o diretor-geral  da  OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus estava sofrendo nos três meses anteriores a notícia,

ameaças de morte e ataques racistas. 

Referências:

08/04/2020 - Chefe da Marinha dos EUA renuncia após crise em gestão de casos de Covid-

19.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/chefe-da-marinha-dos-eua-renuncia-apos-

crise-em-gest-o-de-casos-covid-19/50000237-4216159

08/04/2020 - Diretor da OMS revela que sofreu ameaças de morte e ataques racistas. Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/diretor-da-oms-revela-que-sofreu-amea-as-de-morte-

e-ataques-racistas/50000243-4216940



Arábia Saudita Declara Cessar-fogo com Iêmen por Causa do Novo

Coronavírus

 

A CNN Internacional noticiou em 09 de abril de 2020 que a coalizão liderada

pela Arábia Saudita para combater os rebeldes houthis havia declarado um cessar-

fogo de duas semanas, para evitar a disseminação da COVID-19. A paralisação do

conflito começaria em 09 de abril, de acordo com o porta-voz da coalizão, Turki al-

Malki. 

Referências:

09/04/2020  -  Arábia  Saudita  declara  cessar-fogo  com  Iêmen  por  causa  pandemia  de

coronavírus.  Link:  https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/09/arabia-saudita-

declara-cessar-fogo-com-iemen-por-causa-pandemia-de-coronavirus



Primeira Morte de Indígena no Brasil

 

O El País, no dia 10 de abril de 2020, noticiou que um adolescente da etnia

Yanomami, de 15 anos, que estava internado na UTI do Hospital Geral de Roraima,

havia  falecido.  A morte  havia  sido a primeira por  COVID-19 registrada entre  os

povos indígenas

Referências:

10/04/2020  -  Yanomami  de  15  anos  morre  vítima  do  coronavírus  em  Roraima.  Link:

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-10/yanomami-de-15-anos-morre-vitima-do-

coronavirus-em-roraima.html



Venezuela e China Ampliam Cooperação

 

Em 10 de abril, uma reportagem da EFE dizia que os presidentes da China e

da Venezuela, Xi Jinping e Nicolás Maduro, respectivamente, haviam ampliado a

cooperação dos países para o combate à pandemia de coronavírus. 

Em contrapartida, no dia 11 de abril de 2020, a mesma agência publicava

uma notícia  dizendo que o  presidente  dos Estados Unidos,  Donald  Trump,  não

havia ficado feliz e se mostrava preocupado com os rumores sobre o acordo firmado

pela China e Venezuela. 

Referências:

10/04/2020  -  Venezuela  e  China  ampliam  cooperação  para  enfrentar  pandemia.  Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/destacada/venezuela-e-china-ampliam-coopera-o-para-

enfrentar-pandemia/50000238-4218489

11/04/2020  -  Trump  lamenta  cooperação  entre  China  e  Venezuela  para  combater

pandemia.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/trump-lamenta-coopera-o-entre-

china-e-venezuela-para-combater-pandemia/50000237-4218512



Finlândia Abre Depósitos Secretos da Guerra Fria para Abastecer o País na

Pandemia

 

De acordo com a reportagem de 11 de abril de 2020, do El País, a Finlândia

havia  passado décadas armazenando suprimentos em locais  secretos,  graças à

Agência  Nacional  de  Suprimentos  de  Emergência.  Assim,  em  23  de  março,  o

Ministério  de  Assuntos  Sociais  e  de  Saúde  declarou que  a  atual  pandemia  por

COVID-19  era  um  motivo  justificável  para  a  disponibilização  dos  suprimentos

médicos e equipamentos de proteção que estavam armazenados há décadas. 

Referências:

11/04/2020  -  Finlândia  abre  os  armazéns  secretos  da  Guerra  Fria  para  enfrentar  o

coronavírus.  Link:  https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-11/finlandia-abre-os-

armazens-secretos-da-guerra-fria-para-enfrentar-o-coronavirus.html

18/04/2020 - Coronavírus: os depósitos secretos da Guerra Fria que agora abastecem a

Finlândia na pandemia. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52304229



Premiê Londrino Recebe Alta do Hospital

 

Em 12 de abril de 2020, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson,

havia  recebido alta  do hospital  St.  Thomas Hospital,  em Londres,  após ter  sido

internado  com  COVID-19.  De  acordo  com  a  reportagem,  o  líder  havia  sido

diagnosticado em 27 de março, internado em 5 de abril, passado três noites na UTI

e sido liberado no dia 12 de abril.  O político seguiria o tratamento em casa, na

residência oficial de Chequers.

Referências:

12/04/2020 - Boris Johnson recebe alta do hospital e continuará a se recuperar em casa.

Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/boris-johnson-recebe-alta-do-hospital-e-

continuara-a-se-recuperar-em-casa/50000237-4219426

12/04/2020 - Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebe alta do hospital após

internação com coronavírus. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52262749

12/04/2020  -  Boris  Johnson  deixa  hospital  em  Londres.  Link:

https://www.dw.com/pt-br/boris-johnson-deixa-hospital-em-londres/a-53101063


