Governador do Rio de Janeiro Testa Positivo para COVID-19

Em 14 de abril de 2020, de acordo com a CNN, o governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, testou positivo para nova doença e apresentava sintomas leves. Witzel
havia sentido febre, dor de garganta e perda de olfato. Disse ainda que continuaria
trabalhando, porém em isolamento, no Palácio das Laranjeiras. De acordo com a
reportagem, o governador do Pará, Helder Barbalho, também havia testado positivo para
nova doença.

Referências:
14/04/2020 - Witzel testa positivo para coronavírus e diz estar com sintomas leves. Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/04/14/witzel-testa-positivo-para-coronavirus

Trump Suspende Contribuições dos EUA à OMS

Em meio a pandemia de coronavírus, o presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, retirou em 15 de abril de 2020, as contribuições que o país fazia à
OMS. A justificativa do presidente era a oposição ao fechamento das fronteiras,
medida defendida pela OMS, pela demora no combate e pelo órgão ter “elogiado” o
governo da China, país onde havia surgido a pandemia.
No mesmo dia, a União Europeia e a Rússia demonstraram sua opinião a
respeito da decisão do presidente. O diretor-geral da OMS disse que lamentava a
decisão do presidente norte-americano, porém isso não seria impedimento para
organização na luta contra a pandemia de COVID-19.

Referências:
15/04/2020 - Trump ordena suspensão de contribuições dos EUA à OMS. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/trump-ordena-suspens-o-de-contribui-es-dos-eua-aoms/50000237-4221373
15/04/2020 - UE lamenta que EUA congelem financiamento à OMS em plena pandemia.
Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/ue-lamenta-que-eua-congelem-financiamento-

a-oms-em-plena-pandemia/50000237-4222276
15/04/2020 - Rússia condena corte de contribuições dos Estados Unidos à OMS. Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/russia-condena-corte-de-contribui-es-dos-estadosunidos-a-oms/50000237-4222215
15/04/2020 - OMS lamenta decisão de Trump mas garante que não afetará luta contra
Covid-19.

https://www.efe.com/efe/brasil/portada/oms-lamenta-decis-o-de-trump-mas-

garante-que-n-afetara-luta-contra-covid-19/50000237-4222288

15/04/2020 - Trump acusa a OMS de “encobrir” expansão do coronavírus e congela repasse
de recursos. Link: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/trump-acusa-a-oms-deencobrir-expansao-do-coronavirus-e-congela-repasse-de-recursos.html
15/04/2020 - O que significa a suspensão das contribuições dos EUA à OMS? Link: https://
www.dw.com/pt-br/o-que-significa-a-suspens%C3%A3o-das-contribui%C3%A7%C3%B5esdos-eua-%C3%A0-oms/a-53140094

Cientistas Brasileiros Preparam Teste de Medicamento que Reduz Carga Viral
em 94%
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Comunicações, havia anunciado em 15 de abril de 2020 um estudo que analisou
mais de 2 mil medicamentos e selecionaram aqueles que reduziram a reprodução
do vírus. Até este dia os pesquisadores não haviam revelado o nome do
medicamento que seria capaz de reduzir em até 94% a carga viral do novo
coronavírus.

Referências:
15/04/2020 - Coronavírus: cientistas brasileiros preparam teste de medicamento que reduz
carga viral em 94%. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52299974

Presidente dos Estados Unidos Ameaça Fechar Congresso

Em 16 de abril de 2020, a EFE e o El País noticiavam que Donald Trump
(presidente dos EUA) havia pressionado parlamentares para uma reunião para que
eles concordassem em se reunir ou suspender suas atividades por iniciativa própria.
Com o Congresso formalmente aberto, mas inativo, Trump não poderia nomear
pessoas automaticamente para o cargo.

Referências:
16/04/2020 - Trump ameaça fechar Congresso para nomear funcionários sem supervisão.
Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/trump-amea-a-fechar-congresso-para-nomear-

funcionarios-sem-supervis-o/50000243-4222542
16/04/2020 - Trump ameaça suspender o Congresso para poder fazer nomeações sem a
aprovação

do

Senado.

Link:

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-16/trump-

ameaca-suspender-o-congresso-para-poder-fazer-nomeacoes-sem-a-aprovacao-dosenado.html

Ministro da Saúde é Demitido e Seu Sucessor é Anunciado

De acordo com a EFE, BBC, El País e Deutsche Welle, em 17 de abril de
2020, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro havia demitido Luiz Henrique Mandetta
do cargo de ministro da saúde. Mandetta e Bolsonaro possuíam divergências sobre
o isolamento social, medida com a qual o presidente não concordava por causa da
economia do país.
Na mesma quinta-feira, o presidente do Brasil havia anunciado o oncologista
Nelson Teich como o sucessor de Henrique Mandetta. O presidente disse que havia
conversado com o novo ministro sobre uma abertura gradual do país. Teich, em seu
primeiro pronunciamento, disse que a economia e a saúde não competiam entre si,
mas eram complementares.
Ainda em 17 de abril, a BBC noticiava que a Câmara dos Deputados havia
dado 30 dias para que o Planalto divulgasse informações sobre os exames de
COVID-19 que o presidente Jair Bolsonaro havia feito.

Referências:
17/04/2020 - Bolsonaro demite Mandetta: cronologia de um "divórcio consensual". Link:
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/bolsonaro-demite-mandetta-cronologia-de-umdivorcio-consensual/50000243-4223526
17/04/2020 - Bolsonaro anuncia oncologista Nelson Teich como substituto de Mandetta.
Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/bolsonaro-anuncia-oncologista-nelson-teich-

como-substituto-de-mandetta/50000243-4223524
17/04/2020 - Coronavírus no Brasil: Bolsonaro troca ministro, mas condução da crise deve
seguir

com

Estados,

Congresso

e

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52319864

STF,

dizem

analistas.

Link:

17/04/2020 - Coronavírus: o que pode acontecer a Bolsonaro após ultimato da Câmara
sobre resultados de exames. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52316437
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Link:

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-16/mandetta-e-demitido-por-bolsonaro.html
17/04/2020 - Novo ministro da Saúde, Nelson Teich, fala em aliar isolamento com incentivo
à economia contra covid-19. Link: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-16/novoministro-da-saude-nelson-teich-fala-em-aliar-isolamento-com-incentivo-a-economia-contracovid-19.html
17/04/2020

-
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Link:

https://www.dw.com/pt-br/em-meio-%C3%A0-pandemia-bolsonaro-demite-mandetta/a53042789
17/04/2020 - Quem é e o que pensa Nelson Teich, o novo ministro da Saúde. Link:
https://www.dw.com/pt-br/quem-%C3%A9-e-o-que-pensa-nelson-teich-o-novo-ministro-dasa%C3%BAde/a-53159918

Mundo tem 2,07 Milhões de Casos de Novo Coronavírus e 139 Mil Mortes

De acordo com a EFE, em 17 de abril estes eram os números confirmados
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De um dia para o outro, o número de
casos havia aumentado em 84 mil e de mortos em 8,5 mil. Os países mais afetados
eram na ordem: Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido.

Referências:
17/04/2020 - OMS: mundo tem 2,07 milhões de casos de novo coronavírus e 139 mil
mortes. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/oms-mundo-tem-2-07-milh-es-de-casosnovo-coronavirus-e-139-mil-mortes/50000243-4224407

