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COMPARAÇÃO ENTRE AS CURVAS DE BRASIL, ESTADOS UNIDOS E ITÁLIA 
 Para analisar o comportamento da curva de casos confirmados de Itália e Estados Unidos (EUA) em 

relação ao Brasil, foram selecionados os dados a partir de quando os três países passaram a marca 
de 150 pessoas infectadas. Compara-se a trajetória desses dois países com a curva de casos 
brasileiros para o período de nove dias, desde quando o Brasil atingiu 150 casos. 

 

 

 Percebe-se, pela análise do Gráfico 1, que o número total de casos do Brasil, apesar da trajetória 
crescente, fica sempre abaixo do registrado por Itália e EUA diariamente. 

DIAS DATA ITÁLIA DATA EUA DATA BRASIL 

Dia 1 23/fev 157 04/mar 158 14/mar 151 

Dia 2 24/fev 229 05/mar 221 15/mar 200 

Dia 3 25/fev 323 06/mar 319 16/mar 234 

Dia 4 26/fev 470 07/mar 435 17/mar 346 

Dia 5 27/fev 655 08/mar 541 18/mar 529 

Dia 6 28/fev 889 09/mar 704 19/mar 640 

Dia 7 29/fev 1128 10/mar 994 20/mar 970 

Dia 8 01/mar 1701 11/mar 1301 21/mar 1178 

Dia 9 02/mar 2036 12/mar 1697 22/mar 1546 

Dia 10 03/mar 2502 13/mar 2247   

Dia 11 04/mar 3089 14/mar 2943   

Dia 12 05/mar 3858 15/mar 3680   

Dia 13 06/mar 4636 16/mar 4663   

Dia 14 07/mar 5883 17/mar 6411   

Dia 15 08/mar 7375 18/mar 9259   

Dia 16 09/mar 9172 19/mar 13789   

Dia 17 10/mar 10149 20/mar 19383   

Dia 18 11/mar 12462 21/mar 24207   

Dia 19 12/mar 15113 22/mar 33546   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ITÁLIA 157 229 323 470 655 889 1128 1701 2036

EUA 158 221 319 435 541 704 994 1301 1697

BRASIL 151 200 234 346 529 640 970 1178 1546

Gráfico 1: Brasil, EUA e Itália - Número de casos nos nove 
primeiros dias após o paciente 150

Rafael Moro Martins
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Dia 20 13/mar 17660     

Dia 21 14/mar 21157     

Dia 22 15/mar 24747     

Dia 23 16/mar 27980     

Dia 24 17/mar 31506     

Dia 25 18/mar 35713     

Dia 26 19/mar 41035     

Dia 27 20/mar 47021     

Dia 28 21/mar 53578     

Dia 29 22/mar 59138     

 

 

 A partir do Gráfico 2, percebe-se que, em quase um mês de crescimento de casos na Itália, a taxa 
de crescimento apresentou comportamento decrescente, o que apontaria para possível 
estabilização do quadro. Indicar quando a taxa percentual de crescimento zerará e quando a Itália 
apresentará taxas de crescimento negativo ainda é difícil, pois, mesmo que o percentual de 
crescimento seja baixo, o total de novos casos que ele representa ainda é muito alto, como o Gráfico 
3 indica.  
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 De acordo com o Gráfico 4, se a taxa de crescimento percentual diária demorou sete dias (D1 a D7) 
para sair da oscilação média da casa dos 40%, ela demorou o dobro de tempo para deixar a casa dos 
20%, que ocorreu somente em D21. Nos últimos sete dias (D21 a D28), a taxa caiu de 17% para 10%, 
número ainda alto se considerado o fato de que a Itália registra mais de 46 mil casos ativos. 

 

 Comparativamente, o caso dos EUA é muito mais grave que o italiano, se considerada apenas a taxa 
diária de crescimento percentual do número de casos. Enquanto a Itália conseguiu reduzir essa taxa 
da casa dos 40% nos primeiros sete dias (D1 a D7), os EUA mantêm sua oscilação na faixa entre 30 
e 40% há dezoito dias, quase três vezes o período da rápida expansão italiana, como demonstra o 
Gráfico 5. Essa taxa dos EUA é preocupante, haja vista que o número de casos ativos registrados 
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Gráfico 4: Itália - Oscilação diária percentual da 
taxa de crescimento no nº de casos
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pelo país é alta, mais de 38 mil ontem, e o número diário de novos casos é grande, como demonstra 
o Gráfico 6. 

 

 

 Por fim, verifica-se que a trajetória do crescimento no número de novos casos diários dos EUA é 
significativamente maior que a italiana. Se mantido esse ritmo, é provável que os EUA passem a 
Itália em número de casos até o fim da semana. 
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AMÉRICAS 

AMÉRICA DO SUL 
 A secretária-executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, 

advertiu que a pandemia do COVID-19 terá efeitos devastadores sobre a economia mundial, mais 
intensos e distintos dos sofridos durante a crise financeira global de 2008-2009, e que os países 
latino-americanos e caribenhos serão impactados de inúmeras maneiras. Ela afirmou que a crise 
será uma das piores que o mundo já viveu. A pandemia põe em risco bem público global essencial, 
a saúde humana, impactando a já debilitada economia mundial, afetando a oferta e a demanda.  

 A América Latina e o Caribe cresceram a taxa estimada de apenas 0,1% em 2019, e previa-se, em 
dezembro, crescimento de 1,3% para 2020. Contudo, frente ao novo cenário, espera-se contração 
de 1,8% do produto interno bruto regional, o que pode ocasionar aumento do desemprego em 10 
pontos percentuais. Dos 620 milhões de habitantes da região, o número de pobres na região pode 
subir de 185 para 220 milhões, enquanto o total em extrema pobreza pode aumentar de 67,4 para 
90 milhões de pessoas. 

 Segundo a CEPAL, o COVID-19 afetará a região por meio de cinco canais:  

1) Diminuição da atividade econômica dos principais compradores dos bens produzidos na região 
– a China é o principal sócio comercial do Chile, Peru e Brasil, e estima-se que as exportações da 
região a esse destino caiam em até 10,7% em valor; 

2) Queda na demanda por serviços de turismo, especialmente no Caribe – caso a proibição de 
viagens seja prolongada por até três meses, a atividade turística no Caribe encolha em até 25%;  

3) Interrupção das cadeias globais de valor, especialmente para México e Brasil, países que 
importam partes e bens intermediários da China para seus setores manufatureiros; 

4) Queda dos preços das commodities, sobretudo para exportadores de matérias-primas; 

5) Maior aversão ao risco, manifestada por investidores, e piora das condições financeiras globais 
– parte dos efeitos já é sentida na forte contração das bolsas de valores. 

 Alicia Bárcena se referiu também às medidas já tomadas pelos governos da região para amenizar os 
efeitos econômicos negativos da pandemia. Elas vão desde ações sanitárias para reduzir e prevenir 
contágios a medidas de contenção social (Argentina, Bolívia, Colômbia, El Salvador, Peru e 
Venezuela já decretaram quarentena oficial), que buscam proteger grupos mais vulneráveis. Estão 
sendo tomadas medidas econômicas, fiscais e monetárias, que implicam aumentar o gasto social, 
reduzir taxas de juros, intervir no câmbio, suspender cobranças de créditos bancários, ofertar linhas 
de crédito para a manutenção da folha de pagamento das empresas, congelar multas por atraso no 
pagamento de tarifas públicas, agir para evitar o desabastecimento de bens básicos etc. 

 Bárcena advertiu sobre a importância de proteger os grupos mais vulneráveis, em especial os idosos, 
as pessoas de baixa renda e os mais pobres. Quanto mais desigual for o país, mais os grupos 
vulneráveis sofrerão o impacto econômico da pandemia e menos recursos terão para combatê-la. A 
secretária mencionou a atenção especial que deve ser dada às mulheres, por sua dupla função como 
trabalhadoras e mães de família. Por fim, pediu pela vital coordenação e cooperação global e 
regional para enfrentar o COVID-19.  

ARGENTINA 
 Hoje, confirmou-se o primeiro caso de transmissão comunitária do COVID-19 na Argentina. Até 

ontem, registraram-se 266 infectados, dos quais quatro faleceram.  

 Medidas de contenção 

o Vigora em todo território isolamento social, preventivo e obrigatório até 31 mar. 2020. O 
governo já estuda medidas a serem adotadas após esse prazo, se prorrogará o prazo 
nacionalmente ou apenas nas regiões com maior número de casos. 

o Resolução de hoje do governo estabelece medidas obrigatórias para todos os supermercados e 
estabelecimentos similares. Além de procurar evitar aglomerações e prevenir a disseminação 
do vírus, os supermercados deverão ficar abertos por período mínimo de treze horas diárias. 
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o Desde a chegada da pandemia na cidade de Buenos Aires, o governo local intensificou a limpeza 
pública, desinfetando com hipoclorito de sódio cada uma das 12 mil quadras, os 29 mil coletores 
de resíduos e todo o mobiliário urbano.  

 Medidas econômicas 

o Em 20 mar. 2020, o Ministério de Desenvolvimento Produtivo dispôs que, durante trinta dias, 
os preços de alimentos da cesta básica, bebidas, artigos de higiene pessoal e limpeza deverão 
manter, como máximo, o preço que tinham em 06 mar. 2020. O objetivo é garantir o 
abastecimento e controlar eventuais abusos de preços durante a emergência sanitária. 

BOLÍVIA 
 Aumentou para 27 o número de casos confirmados na Bolívia. Até o momento, não houve mortes 

confirmadas. 

 Em razão do surto de COVID-19, as eleições presidenciais, agendadas para 03 maio 2020, deverão 
ser adiadas, segundo divulgou o Tribunal Superior Eleitoral boliviano. A Assembleia Legislativa 
Plurinacional (ALP) precisa aprovar lei determinando a nova data e a postergação do mandato da 
presidente interina do país e dos parlamentares da ALP. Ainda não há data prevista para as eleições. 

 Medidas de contenção 

o Desde ontem, o governo ampliou a quarentena nacional para vigorar em período integral (24h 
por dia) em todo o território. Ninguém está autorizado a sair de casa, exceto profissionais de 
saúde e apenas uma pessoa por residência para comprar alimentos e remédios essenciais. 

o Em algumas regiões, como na cidade de El Alto/BOL, vizinha à capital La Paz/BOL, e cidades dos 
departamentos de Cochabamba e Santa Cruz, cidadãos descumprem a quarentena nacional. O 
ministro de Governo anunciou que solicitará a Añez a militarização dessas áreas, para que a 
quarentena seja respeitada. O governo não descarta decretar estado de sítio com essa 
finalidade. 

 Medidas médico-hospitalares 

o A despeito das medidas rígidas que o governo tem adotado, as perspectivas médico-
hospitalares para os próximos dias são negativas: a rede hospitalar pública é deficiente; estima-
se que há significativa subnotificação de casos pela precariedade do sistema de saúde; e deve 
ter havido transmissão na movimentada fronteira com o Peru, que tem crescente número de 
casos. 

o O governo já anunciou que há 19 hospitais preparados para receber pacientes de Covid-19 no 
país, distribuídos em todas as nove regiões bolivianas. 

CHILE 
 Aumentou para 746 os casos confirmados de COVID-19, e duas mortes foram confirmadas. 

 Em razão do surto de Covid-19, os protestos de rua programados para março foram cancelados. 
Ocorrem apenas panelaços contra o governo, mas são realizados dentro das residências. É muito 
provável que o Plebiscito Constitucional, inicialmente programado para 26 abr. 2020, seja adiado 
para o segundo semestre de 2020. Por enquanto, setembro e outubro são os meses mais prováveis 
para a nova data de realização do Plebiscito. 

 Medidas de contenção 

o Desde ontem, o governo implementa quarentena em todo o território, com toque de recolher 
entre 22h e 5h. De modo geral, a quarentena foi respeitada pelos cidadãos. 

o O governo criou grupo de trabalho transversal, integrado por autoridades e instituições políticas 
e sanitárias, como prefeitos, universidades, médicos, ex-ministros. O grupo visa implementar 
estratégia unificada no território, para que não haja conflito político entre medidas adotadas 
em âmbito nacional e medidas em âmbito regional ou municipal. 

 Medidas médico-hospitalares 

o Foi inaugurado pelo presidente Sebastián Piñera novo hospital em Ovalle/CHL. A iniciativa 
integra medida do governo que busca antecipar o funcionamento de cinco novos hospitais no 
país, que devem prover 1700 camas adicionais para conter a emergência do COVID-19. 
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COLÔMBIA 
 Os casos confirmados de COVID-19 na Colômbia somam 235. 

 Medidas de contenção 

o Os senadores Gustavo Petro e Álvaro Uribe, apesar de adversários políticos, concordaram em 
solicitar ao presidente a extensão do toque de recolher a todo o território por tempo 
indeterminado. Entre 20 e 23 mar. 2020, ocorre simulação de quarentena na capital, Bogotá, e 
nos departamentos de Meta, Cudinamarca, Boyacá e Santander. Caso seja implementado, o 
toque de recolher tende a seguir os procedimentos adotados na Itália e na Espanha. 

o A ministra dos Transportes da Colômbia, Ângela Orozco, anunciou que, a partir de 25 mar. 2020, 
os voos domésticos serão suspensos como medida para conter o avanço da epidemia.  

o Em 21 mar. 2020, houve motim com tentativa de fuga em cerca de dez penitenciárias em Bogotá 
e adjacências. O caso mais grave ocorreu na “La Modelo”, onde 23 internos foram mortos e 83 
ficaram feridos. A motivação para o motim é o temor de contágio por COVID-19 devido às 
precárias condições sanitárias. 

o Apesar do fechamento oficial das fronteiras entre Colômbia e Brasil, entre Tabatinga/AM e 
Letícia/COL, o tráfego de pessoas permanece inalterado. Embora a passagem principal esteja 
bloqueada, há outra, nas proximidades, onde colombianos fizeram barricada com areia em 
território brasileiro para cobrar pedágio de brasileiros que pretendiam ingressar em Letícia. A 
situação foi temporariamente resolvida pela Polícia Militar que destruiu a barricada. De acordo 
com a Polícia Civil de Tabatinga, tantos as autoridades brasileiras quanto as colombianas estão 
ignorando o trânsito de pessoas pelas passagens alternativas entre os dois países. 

 Medidas médico-hospitalares 

o Empresários do Departamento de Antioquia doaram US$ 3,8 milhões aos hospitais San Vicente 
Fundación e Pablo Tobón Uribe, em Medellin, para comprar equipamentos e insumos médicos. 

EQUADOR 
 O número de casos ativos no Equador é 960 com dezoito mortes. 

 Desde o início do toque de recolher, 708 pessoas foram processadas pelo delito de descumprimento 
de ordem legal. A pena pelo desrespeito ao toque de recolher pode chegar a 3 anos de prisão. 

 Entre 17 e 22 mar. 2020, cerca de três mil pessoas, a maioria residente na Europa, foram repatriadas. 
Cerca de 135 brasileiros aguardem repatriação em Quito. A embaixada brasileira garantiu o retorno 
a Quito de dez paratletas que estavam no interior e 25 pessoas vindas das Ilhas de Galápagos. 

 Os serviços de telefonia móvel e internet continuam a ser disponibilizados para a população mesmo 
com a falta de pagamento, garantiu a agência de regulamentação do serviço no Equador.  

 Medidas de contenção 

o O governo prorrogou a suspensão da jornada laboral presencial de 14 mar. para 31 mar. 2020, 
para o serviço público e iniciativa privada, excetuando-se serviços essenciais. 

o As Forças Armadas estabelecerão corredor sanitário nas vias de acesso e saída da província de 
Guayas, a mais afetada pela epidemia e onde se encontra o porto de Guayaquil, o maior do país. 
O objetivo é garantir o suprimento de bens de primeira necessidade para a província e garantir 
a exportação e importação de produtos estratégicos.  

o A empresa responsável pelo aeroporto de Quito afirmou que estão mantidos apenas os voos de 
caráter humanitário, inclusive para repatriamento de nacionais e estrangeiros. 

o Foi anunciado que, a partir de 24MAR, a entrada de clientes em mercados nos distritos da 
capital, Quito, será feita mediante o número final das cédulas de identidade para evitar 
aglomerações nos estabelecimentos. A fiscalização da medida, contudo, será feita de forma 
aleatória pelas forças de segurança, pois não há pessoal suficiente para efetivar a medida.  

o A partir de amanhã, só será poderão trafegar com veículos os proprietários que portem salvo-
conduto eletrônico emitido pelo governo para determinadas atividades essenciais e agentes do 
Estado. Cerca de 900.000 salvo-condutos foram distribuídos pelo governo na última semana. 
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GUIANA 
 A despeito de sítios eletrônicos que acompanham casos de COVID-19 estipularem dezenove casos 

para Guiana, são 5 casos confirmados, 4 deles ativos. 

 Mapa publicado pelo FMI coloca a Guiana como o país menos preparado da América do Sul para 
combater a crise do COVID-19, mas Venezuela e Suriname não foram considerados na análise. 

 A ExxonMobil suspendeu a construção de sua sede na Guiana, em razão da realização de medidas 
de distanciamento social. A empresa anunciou cortes em razão de epidemia, em suas operações ao 
redor do mundo. 

 Medidas de contenção 

o Tem sido realizada sensibilização nas regiões sobre distanciamento social e sanitização. Há 
relatos de cultos em igrejas, apesar da recomendação do governo de evitar aglomerações. 

o Em 21 mar. 2020, o país fechou todos os portos marítimos para embarcações internacionais, 
com exceção dos navios mercantes. 

 Medidas econômicas 

o Em 20 mar. 2020, o Banco Central da Guiana instou bancos a considerarem reduzir as taxas de 
juros dos empréstimos e diferir os reembolsos para amortecer os efeitos da pandemia. 

PARAGUAI 
 O número de casos permanece em 22, segundo o Ministério da Saúde. Contudo, poucos casos são 

testados no sistema de saúde paraguaio, o que pode gerar subnotificação de casos. Dentre os 
contaminados, dois estão hospitalizados, e vinte permanecem em isolamento domiciliar. 

 Hoje, haverá reunião entre os líderes das bancadas da Câmara de Deputados com o titular do 
Superior Tribunal Eleitoral para analisar a ampliação dos mandatos de prefeitos e vereadores. Os 
deputados esperam saber a opinião do presidente do TSE e do ministro da Saúde sobre o projeto de 
lei para prorrogar o mandato das autoridades municipais, considerando que há duas propostas 
legislativas: adiar por um ano ou unificar os mandatos às eleições nacionais de 2023. Está em 
discussão a decretação de Estado de Exceção para combater o avanço do vírus. 

 Medidas de contenção 

o Com a confirmação de caso em Ponta Porã/MS, as autoridades paraguaias demonstram mais 
preocupação com o avanço do vírus através da fronteira seca, com o trânsito de brasileiros para 
o departamento de Concepción. Governador e prefeitos da região fecharam as estradas de 
acesso ao Brasil simbolicamente, para pressionar o governo federal a atuar. 

PERU 
 O número de casos no Peru é de 363 com cinco mortes. 

 Ontem, presidiários se amotinaram e tentaram fugir do Centro Penitenciário de Varones de Trujillo 
(La Libertad). Houve intervenção das forças de segurança e o motim foi controlado sem haver fugas, 
no entanto, presos e policiais ficaram feridos. Os detentos se queixam de melhores condições para 
evitar a propagação do COVID-19 no ambiente carcerário. 

 Dezenas de argentinos se aglomeram na parte exterior do Grupo Aéreo Nº 8, unidade da Força Aérea 
do Peru encarregada de controlar a chegada e saída de voos humanitários, após o fechamento do 
Aeroporto Internacional de Lima para conter a circulação de pessoas. Os argentinos exigem a 
presença de representante de sua embaixada para que providencie sua retirada do Peru. Alegam, 
também, não possuir mais recursos financeiros para custear seus gastos em solo peruano. 

 Ontem, médicos do Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú foram presos enquanto 
concediam entrevista em que exigiam das autoridades de saúde do país maior agilidade na entrega 
de equipamento de proteção pessoal para os profissionais que estão atuando nos hospitais. A polícia 
alegou que a entrevista era ilegal, já que o Estado de Emergência em vigor proíbe qualquer tipo de 
reunião. Horas depois os médicos foram liberados.  

 Medidas médico-hospitalares 
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o O ministro da Saúde informou que o Hospital de Ate Vitarte, unidade que será dedicada ao 
atendimento dos casos mais graves de COVID-19, começará a receber pacientes em 25 mar. 
2020. Para o atendimento desses casos, o hospital receberá duzentos leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). Até o momento, o Peru possuía 240 leitos de UTI em todo o país. 
Com o acréscimo dos leitos, serão 440 leitos de UTI no país, o que daria condições de atender 
até 5% dos casos de contágio, conforme previsão do Ministério da Saúde. 

o Segundo o governo, a compra de cerca de 1,6 milhão de kits de exames dará condições para 
que o número de testes diários passe de quinhentos para até 5.000, de forma gradual. 

o O Ministério da Saúde anunciou que os resultados dos exames de pessoas suspeitas de contágio 
pelo COVID-19 serão enviados através de aplicativo de celular, para agilizar os procedimentos.    

 Medidas econômicas 

o A ministra da Economia e Finanças anunciou ampliação das pessoas que receberão o bônus de 
380 sóis (cerca de U$100), destinados a mitigar os efeitos econômicos da crise sobre os cerca 
de 2,75 milhões de lares mais vulneráveis. Segundo a ministra, serão acrescidos cerca de 
500.000 trabalhadores informais aos destinatários do bônus. O alto nível de informalidade 
laboral no Peru (superior a 70%), tem dificultado ao Ministério da Economia identificar os 
potenciais beneficiários do bônus governamental.  

o O Ministério da Economia e Finanças anunciou que acelerará a devolução do Imposto de Renda 
de 2019 para quem tiver direito. A medida busca injetar liquidez nos lares que enfrentam 
dificuldades econômicas pelo Estado de Emergência e deve resultar em aproximadamente 
duzentos milhões de sóis distribuídos a cerca de 200.000 contribuintes. 

SURINAME 
 Há 5 casos confirmados no Suriname. O ministro da Saúde, Antoine Elias, está em autoquarentena 

desde 20 mar. 2020, ao voltar de Cuba, onde buscou ajuda humanitária. 

 Empresas privadas se reuniram para fazer fundo de apoio financeiro às instituições de saúde locais 
devido ao surto de COVID-19. Juntas, as empresas já gastaram 170.000 euros em peças e 
equipamentos solicitados com urgência para a UTI do Hospital Acadêmico Paramaribo. 

 Medidas de contenção 

o Desde 21 mar. 2020, dois médicos viajam em todos os voos de repatriamento para o Suriname, 
verificando passageiros quanto a sintomas de gripe ou febre e fornecendo assistência médica 
durante o voo, quando necessário.  

o Ontem, o Ministério do Transporte suspendeu o transporte público no Suriname. 

URUGUAI 
 Até ontem, confirmaram-se 158 casos de COVID-19, repartidos em seis departamentos: Canelones, 

Colônia, Flores, Maldonado, Montevidéu e Salto. Desde a semana passada, o Sindicato Médico do 
Uruguai (SMU) pressiona o governo a decretar quarentena obrigatória em todo o país até 12 abr. 
2020. Apesar de afirmar não descartar a possibilidade, o governo teme seus impactos econômicos.  

 Há crescente insatisfação popular e demanda por medidas contundentes de isolamento social. No 
fim de semana, 23 sociedades médicas aderiram à proposta do SMU, e, em Montevidéu, houve 
panelaços pela quarentena obrigatória e contra o ajuste de tarifas públicas previsto para 01 abr. 
2020. 

 Medidas de contenção 

o Ontem, Brasil e Uruguai fecharam sua fronteira terrestre pelo prazo prorrogável de trinta dias. 
No caso do Brasil, a restrição de entrada no País não se aplica a: 

 brasileiro, nato ou naturalizado; 

 cônjuge ou companheiro uruguaio de brasileiro, nato ou naturalizado; 

 uruguaio que tenha filho brasileiro; 

 estrangeiro residente no Brasil.  

o A medida tampouco restringe o livre tráfego do transporte rodoviário de cargas ou de 
residentes fronteiriços, mediante apresentação de documento comprobatório no caso destes. 
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VENEZUELA 
 O governo anunciou sete novos casos de COVID-19, totalizando 77 casos ativos. Todos os novos 

casos seriam importados, sendo dois provenientes do Brasil. Nicolás Maduro anunciou que 
conseguiu cortar em 3% a cadeia de transmissão e pediu, novamente, para que os Estados Unidos 
suspendam as sanções impostas à Venezuela ainda que apenas durante o surto de COVID-19. 

 Foi divulgado que existem 200 venezuelanos nos EUA e que o governo venezuelano irá buscá-los. 
Foi ordenado à empresa estatal de aviação Conviasa que se encarregue dessa função, requerendo 
aos EUA que suspendam as medidas restritivas impostas à Conviasa por 48 horas para que a empresa 
possa ingressar em território estadunidense. 

 Juan Guaidó afirmou que, pelas suas contagens, o número de infectados pelo COVID-19 na 
Venezuela é de cerca de duzentos casos e que o governo de Nicolás Maduro manipula os dados. 

 O governo venezuelano está progressivamente fechando os 1800 postos de gasolina da empresa 
estatal Petróleos da Venezuela e deixando pequeno número de bombas abertas. Pela falta de 
combustível, estão sendo priorizados os setores militar e sanitário e para o deslocamento de 
trabalhadores autorizados a deixar a quarentena por salvo-conduto.  

 Medidas médico-hospitalares 

o O governo informou que 13.808 médicos visitaram casas venezuelanas para identificar casos 
potenciais de COVID-19. 

o Foi estabelecida jornada nacional de desinfecção de lugares públicos com hipoclorito de sódio. 

o Preparam-se leitos hospitalares nos setores público e privado, para além dos 4.200 leitos de UTI 
disponíveis. Os hotéis foram contatados e postos em prontidão para quando for necessário 
isolar pacientes e o sistema de saúde estiver com capacidade esgotada.  

o Nicolás Maduro ressaltou que há remédios suficientes para enfrentar a crise e destacou a ajuda 
da indústria farmacêutica. Agradeceu a ajuda da China e da Rússia com o envio de testes de 
diagnóstico e espera que a importação alcance o número de dois milhões na próxima semana. 

 Medidas econômicas 

o O governo anunciou por seis meses a supressão do pagamento de aluguéis de imóveis 
residências e comerciais; o pagamento de bônus para empresas, trabalhadores informais e 
empregados privados; a proibição de suspensão de serviços de telecomunicações; e a supressão 
de pagamentos de capital, juros e mora em todo o país. O Estado se torna fiador do pagamento 
de crédito em áreas de primeira necessidade. 

o Foi ratificado o plano de investimento no setor de alimentos para garantir o suprimento às 
caixas de alimentação dadas pelos Comitês Locais de Abastecimento e Produção entregues a 
sete milhões de famílias. 

o Foi instituída proibição de mobilidade de trabalhadores até 31 dez. 2020 com plano especial de 
pagamento para pequenas e médias empresas sem especificar como se dará o pagamento. Por 
esta normativa os empregados não podem ser despedidos por motivos de força maior. 

GUIANA FRANCESA 
 A Prefeitura da Guiana Francesa divulgou novo caso importado de COVID-19 em Kourou. Com isso, 

alcançou vinte casos confirmados, havendo seis pessoas curadas e nenhuma com sintomas graves.  

 Medidas de contenção 

o Ontem, o Ministério da Saúde francês proibiu até 15 abr. 2020 o transporte aéreo comercial de 
pessoas entre o território francês e as regiões ultramarinas, inclusive a Guiana Francesa. A partir 
de hoje, somente são autorizados voos por razões pessoais ou familiares convincentes, 
emergência de saúde ou razão profissional inadiável. Documento comprobatório e declaração 
justificando a viagem deverão ser apresentados à companhia aérea.  

o Hoje, a Agência Regional de Saúde da Guiana Francesa começará enquete epidemiológica para 
recensear as pessoas que tiveram contato com os últimos casos confirmados de COVID-19. 
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ESTADOS UNIDOS  
 O COVID-19 continua a avançar rapidamente nos Estados Unidos, com 34.354 casos ativos, quase 

metade no estado de Nova York (16.887). O governo federal tem adotado postura mais ativa nos 
últimos dias, fornecendo apoio aos estados, que têm tomado as principais medidas de contenção. 
Até o momento, oito estados tomaram medidas de isolamento social obrigatório, com ordens para 
que residentes permaneçam em casa, mas a efetividade das medidas varia. Na Califórnia, por 
exemplo, quarto estado com mais casos ativos (1.488), residentes lotaram praias no fim de semana, 
desrespeitando determinação de quarentena obrigatória.  

 Medidas de contenção 

o O governo federal aprovou as declarações de calamidade pública (“Disaster Declaration”) 
solicitadas pelos estados de Nova York, Washington e Califórnia, o que abre caminho para 
programas adicionais de assistência federal emergencial.  

o O presidente afirmou que acionará a Guarda Nacional para auxiliar os três estados em medidas 
de contenção e esforços médico-hospitalares. As missões terão financiamento do governo 
federal, mas serão comandadas pelos governos estaduais. 

o O Havaí determinou que pessoas que aterrissarem no arquipélago, mesmo residentes e 
cidadãos estadunidenses, terão de passar por quarentena de catorze dias. 

o Estados e municípios continuam a determinar novas medidas de isolamento social, fechamento 
de comércios e serviços não essenciais e proibição de aglomerações. O governo federal, apesar 
de não ter feito determinação nacional, tem endossado as medidas.  

 Medidas médico-hospitalares 

o O governo federal enviará, nas próximas 48h, equipamentos para Nova York, Califórnia e 
Washington: 1) Nova York receberá quatro grandes estações médicas com mil leitos, 186.416 
respiradores, 444 mil máscaras cirúrgicas e 245 mil luvas; 2) a Califórnia receberá oito grande 
estações médicas com dois mil leitos, 369 mil respiradores, 575 mil máscaras cirúrgicas; 3) 
Washington receberá três estações médicas grandes e quatro pequenas, totalizando mil leitos. 

o O presidente afirmou que os dois navios hospitais da marinha que serão deslocados para as 
costas do país estão a caminho e que o primeiro chegará em Nova York nos próximos dias.  
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ÁSIA-PACÍFICO 

 O sucesso da Coreia do Sul em conter a expansão do COVID-19 contribuiu para elevar o nível de 
aprovação do presidente Moon Jae-in pela terceira semana consecutiva (49,3%). A estratégia de 
combate baseou-se em testar e isolar pessoas que tiveram relação com casos confirmados mesmo 
antes de apresentarem sintomas. Uma vez adotada a estratégia, houve inicialmente explosão do 
número de casos, pela descoberta de novos casos, mas foi possível dimensionar a disseminação e 
melhor controlá-la. O objetivo foi conter o vírus em Daegu e evitar sua disseminação pelo território.  

 Na China, a exitosa estratégia de conter o vírus focou na quarentena de zonas atingidas e no controle 
da movimentação de pessoas no país, em esforço para restringir o COVID-19 a Hubei e evitar que 
chegasse a outros centros populosos.  

Estratégias bem-sucedidas de combate ao COVID-19 

  China Coreia do Sul 

Objetivo principal 
Evitar que o vírus se espalhasse 
pelo país e atingisse a capital 

Evitar que o vírus se espalhasse pelo 
país e atingisse a capital 

Estratégia  
Quarentena (lockdown) de zonas 
atingidas 

Testagem em massa de quem teve 
contato com caso confirmado 

Custos associados 
Custo reduzido para implementar, 
mas altos prejuízos decorrentes da 
paralisação produtiva  

Custo elevado de adquirir testes, 
reforçar laboratórios e criar locais 
públicos para receber infectados 

Resultado 
Suavização da curva de expansão d 
doença 

Suavização da curva de expansão da 
doença  

 

 A Índia irá fechar seus aeroportos para transporte de passageiros. A partir de hoje, todos os voos 
internacionais estão proibidos. A partir de amanhã, também os voos domésticos estarão proibidos. 
Os aeroportos indianos continuarão funcionando apenas para transporte de carga. O objetivo é 
conter a importação de casos do exterior e a disseminação da pandemia pelo território. A maioria 
dos casos se concentra no estado de Maharashtra, onde o governo impôs quarentena (lockdown) 
de todos os 75 distritos que compõem o estado. 

 Governos estaduais da Austrália e da Índia estão adotando medidas para restringir a movimentação 
interna de pessoas para evitar que a pandemia se espalhe internamente. Na Índia, essa medida é 
particularmente relevante, visto que a elevada densidade populacional aumenta o potencial de 
disseminação do vírus. 

 O primeiro ministro da Austrália anunciou auxílio para desempregados, jovens e pessoas que 
estejam em seguro desemprego e pacote de A$ 66 bilhões para empresas. Até o momento, o 
governo já anunciou auxílio fiscal de A$ 189 bilhões, o que representa 10% do PIB. O governo visa 
evitar recessão econômica em 2020, que interromperia ciclo de expansão econômica de 29 anos.  

CHINA 
 Hoje, a cidade de Wuhan, capital da província de Hubei e epicentro da pandemia de COVID-19, 

anunciou que começará a flexibilizar as medidas de contenção. A etapa terá início com a retomada 
progressiva do sistema de transporte público e com a permissão a pessoas saudáveis para retornar 
ao trabalho. Ontem, a cidade registrou o quinto dia seguido sem novos infectados localmente. 

 A cidade foi posta em quarentena em 23 jan. 2020, quando 23 mortes foram reportadas no país. 
Após três semanas de vigor de medidas mais rígidas, o número de casos alcançou seu pico e, então, 
iniciou trajetória de queda. Comparativamente, a Itália adotou política de contenção similar apenas 
quando 823 mortes já haviam sido registradas. Quando a China alcançou esse mesmo patamar de 
mortes da Itália, em 08 fev. 2020, as medidas de contenção já estavam em vigor há duas semanas. 

 A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que a maioria das regiões do país são consideradas 
zonas de baixo risco de COVID-19. O número de infecções transmitidas localmente caiu para zero, 
mas o risco de transmissão assintomática e a importação de casos do exterior ainda persistem.  
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 Os casos importados continuam sendo problema para as autoridades. Ontem, houve 39 novos casos, 
todos de viajantes vindos do exterior, muitos dos quais estudantes chineses retornando para casa. 
Isso deve levar o governo chinês a ampliar as medidas de quarentena para quem chega do exterior. 

 A confiança do governo chinês de que a epidemia de COVID-19 esteja controlada domesticamente 
deverá, nas próximas semanas, impulsionar as medidas econômicas adotadas pelo país. 

 A China busca capitalizar sua posição internacional por meio de ajuda médica, como doação de 
medicamentos e insumos hospitalares e envio de equipes médicas ao exterior. Enquanto os Estados 
Unidos e a União Europeia demonstram ceticismo com as intenções chinesas, países menores têm 
agradecido veementemente o auxílio chinês, que ocorre em cenário de ausência de resposta similar 
dos organismos regionais. 

COREIA DO SUL 
 Medidas de contenção 

o O governo recomenda o fechamento de estabelecimentos religiosos, esportivos, bares e casas 
noturnas por mais duas semanas, e os que se recusarem deverão seguir regras sanitárias, como 
distância entre as mesas, uso de máscaras pelos clientes, fornecimento de álcool em gel, 
manutenção de lista de clientes, proibição de entrada e permanência de quem apresentar 
sintoma respiratório. Cerca de 34% das igrejas não interromperam atividades presenciais. 

o O governo recomendou evitar viagens para quaisquer países.  

 Medidas médico-hospitalares 

o A China enviará mais um milhão de máscaras faciais à Coreia do Sul. Em troca, a Coreia do Sul 
prometeu US$ 5 milhões para auxiliar no esforço chinês de combate ao vírus.  

o Atualmente, a capacidade diária de testes está em 10.000. O tipo de kits de teste do país, RT-
PCR, possibilita obter resultado em seis horas e vem sendo importado por outros países. 

o A Coreia do Sul estuda opções para auxiliar o Irã no combate ao COVID-19. Empresas sul-
coreanas temem sofrer sanções internacionais se atenderem a pedidos do governo iraniano por 
insumos médicos. O governo trabalha para fornecer ajuda humanitária e evitar sanções. 

 Medidas econômicas 

o O governo local de Daegu fornecerá 660 bilhões Won (US$ 517 milhões) a 640 mil famílias e 
empresas que estão com dificuldades financeiras devido ao COVID-19.   

JAPÃO 
 Medidas de contenção 

o O Comitê Olímpico Internacional estuda adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, marcados 
para 24 jul. 2020. Hoje, o primeiro ministro japonês declarou que as Olimpíadas não podem 
ocorrer sob as atuais circunstâncias, sugerindo, pela primeira vez, o adiamento dos jogos. 

o A governadora de Tóquio solicitou que os residentes adotem o isolamento social e alertou sobre 
a possibilidade de lockdown na cidade caso haja aumento drástico dos casos de COVID-19. 

o De 26 mar. a 30 abr. 2020, viajantes vindos dos EUA serão orientados a se auto-isolarem em 
casa ou em hotéis e a evitarem o uso de transporte público por quatorze dias.  

o O governo de Hokkaido se prepara para o fim do Estado de Emergência agendado para 19 mar. 
2020. Segundo o governador, não houve colapso do sistema de saúde, e a capacidade de testes 
e o número de leitos foram incrementados. A partir de 20 abr. 2020, eventos esportivos e aulas 
serão retomados, mas a população ainda deverá evitar áreas com maior contaminação. 
Hokkaido é a região administrativa com mais infectados no Japão, 150 casos confirmados. 

 Medidas econômicas 

o A pandemia motivou as empresas japonesas Toyota, Honda e Nissan a anunciar separadamente 
a paralisação temporária da produção nos EUA, México, Canadá e alguns países da Europa. 
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RÚSSIA 
 Medidas de contenção 

o Em 21 mar. 2020, a agência russa de proteção ao consumidor, Rospotrebnadzor, exigiu o 
fechamento de centros esportivos que comportem visitantes em massa. 

o Hoje, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin fixou prazo de cinco dias para o desenvolvimento 
de sistema de rastreamento para notificar cidadãos que tenham contato com pacientes 
infectados. A tecnologia coletará dados de localização geográfica registrados em celulares e 
disponibilizados por operadoras. 

o Em São Petersburgo, suspendeu-se o funcionamento de teatros e cinemas. 

o O governo planeja construir, em várias regiões, novas unidades de isolamento. 

 Medidas médico-hospitalares 

o Na semana passada, iniciaram-se obras para construção de hospital perto de Golokhvastovo, a 
sudoeste de Moscou, com expectativa de conclusão em um mês. Os primeiros pacientes 
chegarão entre final de março e abril. 

o A Igreja Ortodoxa estabeleceu novas regras para suas atividades, como desinfecção ou descarte 
de itens usados nos cultos, adoção de recursos para evitar o toque durante as cerimônias, 
medidas preventivas a serem tomadas pelos padres, entre outras.  

o A Agência Federal para Assuntos Médico-Biológicos (FMBA)concluiu com sucesso a primeira 
fase de testes de vacinas para o COVID-19, que devem ficar prontas em onze meses, conforme 
a chefe do órgão. O governo russo transferirá 492 milhões de rublos (US$ 6,089 bilhões) à FMBA. 

o A Rosoboronexport, empresa estatal de armamentos, oferecerá sistemas de vigilância para 
monitorar pacientes em quarentena ou isolamento e módulos hospitalares móveis. 

o Dez aeronaves do Ministério da Defesa transportaram à Itália cerca de cem virologistas militares 
experientes, kits de proteção, sistemas de desinfecção móveis e equipamentos médicos. 
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EUROPA 

REINO UNIDO 
o Inicialmente, juntamente com os Países Baixos, o país era contrário a medidas de contenção 

mais restritivas, por acreditar que a pandemia duraria muito tempo, sendo inviável a suspensão 
das atividades a longo prazo, optando por estratégia de imunização coletiva, confiando que o 
Serviço Nacional de Saúde seria capaz de responder à emergência médico-hospitalar do COVID-
19. Contudo, a estratégia foi bastante criticada, o que levou o país a adotar medidas de 
contenção ou isolamento social, ainda que menos restritivas que outros países da Europa.  

o Hoje, o premiê britânico anunciou medidas severas de contenção por três semanas, colocando 
o país em isolamento, a fim de não sobrecarregar o sistema de saúde nacional. Com o número 
atual de casos ativos registrado no Reino Unido, há proporcionalmente mais mortes no país que 
na Itália, na Espanha e na França, o que indicaria saturamento da capacidade de resposta do 
sistema de saúde britânico à disseminação da pandemia no país a médio prazo.   

o O anúncio ocorreu após a maioria da população não ter observado a recomendação de 
distanciamento mínimo de dois metros e de auto confinamento ao longo do fim de semana. 
Com o fechamento de bares, restaurantes, academias de ginástica e cinemas, o Parque Nacional 
de Snowdonia registrou número recorde de visitantes no fim de semana, o que poderia indicar 
novo local disseminador do COVID-19 no país. Os parques, contudo, permanecerão abertos para 
exercícios físicos.  

o A atitude do governo evidencia convergência com a abordagem de contenção do COVID-19 nos 
países europeus mais atingidos pela pandemia, o que pode ser, em parte, atribuído pelos 
resultados positivos em outros países com medidas mais severas de confinamento. Essa 
convergência de estratégias na Europa contribui para a maior eficácia das medidas de 
isolamento adotadas. Na União Europeia, o país que apresenta estratégia mais branda para a 
adoção de medidas de contenção hoje são os Países Baixos, que paulatinamente adotam 
medidas de contenção mais severas. 

 Medidas de contenção 

o Ontem, o Exército começou a trabalhar junto a redes de supermercado para garantir que 
alimentos e medicamentos cheguem às casas dos mais vulneráveis que não tenham entes 
próximos para obter suprimentos.  

o Os governos do País de Gales e da Inglaterra decidiram hoje suspender julgamentos com júri, 
para colaborar com os esforços de isolamento social. Nenhum novo julgamento será iniciado, e 
os andamentos serão suspensos temporariamente.  

o Hoje, o premiê britânico anunciou medidas severas de contenção por três semanas. As pessoas 
devem ficar em casa, salvo para compras essenciais, um exercício físico por dia, necessidades 
médicas ou trabalho, quando não for possível realizar teletrabalho. As reuniões estarão restritas 
a duas pessoas, salvo pessoas que coabitem. Parques permanecerão abertos para exercícios, 
mas multidões serão dispersadas pela polícia, que poderá aplicar multas. 

 Medidas econômicas 

o Hoje, o governo anunciou que tomará o controle das ferrovias nacionais por pelo menos seis 
meses, para garantir que seus serviços continuem ocorrendo durante a crise do COVID-19 

Espanha 

o Atualmente, a Espanha passa por crescimento exponencial dos casos de COVID-19, só sendo 
superados na Europa pela Itália. Ainda que inicialmente a curva de crescimento de casos na 
Espanha fosse parecida com a da Itália, o país registra crescimento ainda mais acentuado, o que 
indica agravamento da situação de pandemia em ritmo ainda superior ao verificado na Itália. 
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o Em 15 mar. 2020, entrou em vigor o Estado de Alarme no país, abrangendo todo o território 

espanhol. A análise do caso chinês, que completou ontem dois meses do início da quarentena 
na cidade de Wuhan, epicentro da pandemia, aponta que três semanas após as medidas de 
isolamento, o número de novas mortes no país atingiu seu ápice e começou a declinar. Desse 
modo, apesar da adoção de medidas severas de contenção há uma semana, as pressões ao 
sistema médico-hospitalar devem continuar nas próximas semanas.  

o Outro fato que afeta a capacidade de resposta do setor de saúde espanhol foi o reconhecimento 
esta semana que ao menos 12% do total de contaminados no país são profissionais de saúde.  

 Medidas de contenção 

o Ontem, o premiê, Pedro Sánchez, anunciou que pedirá ao Congresso a prorrogação do Estado 
de Emergência por quinze dias, com nova vigência até 11 abr. 2020.  

o Ontem, entraram em vigor novas restrições à entrada e saída de pessoas, expandindo a 
proibição de entrada de estrangeiros das fronteiras terrestres para portos e aeroportos. 
Poderão entrar apenas nacionais e estrangeiros residentes na Espanha e nacionais e 
estrangeiros residentes do espaço Schengen em passagem para seus países de residência. Não 
estão incluídos trabalhadores transfronteiriços, tripulações, diplomatas, profissionais sanitários 
e aqueles que provarem motivos de força maior para entrarem no país.   

o A partir de amanhã, o metrô de Madri reduzirá seu horário de funcionamento noturno.  

 Medidas médico-hospitalares 

o Em 21 mar. 2020, o Ministério da Saúde anunciou o Comitê Científico Técnico COVID-19. O 
grupo será, inicialmente, composto por seis cientistas locais de prestígio internacional. O grupo 
assessorará o governo e discutirá formas de combater o vírus. 

o Desde ontem, os governos regionais da Espanha assumiram a administração de asilos de idosos, 
para garantir a aplicação das medidas preventivas à faixa mais vulnerável da população. 

o Ontem, o Ministério da Saúde espanhol anunciou a distribuição de mais de 1,6 milhão de 
máscaras de proteção aos governos das Comunidades Autônomas. O órgão anunciou, também, 
a aquisição de mais de seiscentos mil testes rápidos para detecção do COVID-19.  

o Ontem, o governo da Comunidade de Madrid aprovou gasto de € 23,3 milhões para aquisição 
de equipamentos de proteção e respiradores para os hospitais da região.  

o Hoje, a Empresa Municipal de Serviços Funerários de Madri comunicou à prefeitura que, a partir 
de amanhã, não recolherá mais os corpos de vítimas do COVID-19 por falta de material para o 
manejo. A prefeitura pediu auxílio do Ministério da Saúde para solucionar a escassez. 
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 Medidas econômicas 

o Em 21 mar. 2020, o governo da Espanha firmou acordo com as empresas de telefonia do país, 
para garantir a estabilidade dos serviços durante a pandemia. 

UNIÃO EUROPEIA 

 Medidas econômicas 

o A Comissão Europeia suspendeu temporariamente as regras de déficit econômico do bloco, o 
que permitirá que os governos europeus criem pacotes fiscais e realizem injeções de recursos 
para auxiliar suas economias sem seguir as orientações comunitárias sobre gastos públicos. É a 
primeira vez que a cláusula de escape geral, reservada para crises econômicas severas é usada. 

ALEMANHA 
 Medidas de contenção 

o Em 21 mar. 2020, o ministro presidente do estado da Baviera divulgou novas restrições, 
incluindo a proibição de saídas das residências sem motivos específicos. Estabeleceu multa de 
€ 25.000 para as pessoas que desobedecerem às medidas, muito acima do valor médio adotado 
em outros países europeus. Os estados da Renânia-Palatinado e Renânia do Norte-Vestfália 
também adotaram a multa, mas não há correspondência federal.  

o Ontem, a chanceler Angela Merkel anunciou novas medidas para combater a disseminação do 
COVID-19 válidas para todo o país, que passam a valer hoje, inicialmente por duas semanas. As 
medidas acordadas conjuntamente pelo governo federal e os estados amplificam a proibição de 
contatos, mas evitaram adotar toque de recolher nacional.  

o As saídas das residências serão restritas a agrupamentos de duas pessoas, exceto as que 
coabitem ou para funerais, uso de transporte pessoal, reuniões empresariais indispensáveis, 
outras razões profissionais ou de necessidades justificadas. As pessoas que saírem à rua devem 
preservar distância mínima de 1,5m, sendo desejável 2m. Na Baviera, entretanto, estão 
proibidos encontros com pessoas de fora do círculo familiar, salvo por razões justificadas. 

o Ontem, anunciou-se que bares e restaurantes serão fechados ao público nos estados federais 
que ainda não haviam adotado a medida, mantendo apenas o serviço de entrega. São 
inaceitáveis eventos festivos de qualquer natureza, mesmo em grupos particulares. Todos os 
serviços estéticos, como cabeleireiros e salões, e de cuidados corporais fecharão. Tratamentos 
por indicação médica permanecem funcionando. 

o Ainda é permitido transitar até o trabalho e para compras, consultas médicas, compromissos 
obrigatórios e provas, ajuda a terceiros, esportes individuais, passeios ao ar livre. 

o Supermercados, lojas de materiais de construção e farmácias permanecem abertas. Esses 
estabelecimentos e outros onde haja trânsito de pessoas devem respeitar cuidados adicionais 
com a higienização dos ambientes. 

 Medidas médico-hospitalares 

o O governo federal anunciou € 3 bilhões para investir em equipamentos médicos e hospitais. 

 Medidas econômicas 

o O governo aprovou novo pacote de medidas para amortecer os efeitos do surto sobre a 
economia, elevando o montante para mais de € 1 trilhão.  

FRANÇA 
 Medidas de contenção 

o Em 21 mar. 2020, três cidades decretaram toque de recolher entre 20h e 7h, até 1º abr. 2020.  

o Ontem, o Parlamento aprovou o Estado de Urgência Sanitária no país por dois meses. A lei 
organiza a segunda etapa das eleições locais, adiado por causa da pandemia e prevê 43 
autorizações para o governo legislar por meio de portarias.  

o Ontem, a ministra da Justiça anunciou medidas para reduzir a população carcerária e evitar crise 
sanitária. A iniciativa deve favorecer detentos com diagnósticos de doenças diversas e os que 
tenham um mês para terminar suas penas. Solicitou-se o adiamento de penas curtas, sem 
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validade para caso de crimes graves. As medidas devem reduzir em mais de 80% o número de 
ingressos nas prisões francesas. O governo afirma que a medida de isolamento social obrigatório 
reduziu a delinquência, o que favorece a aplicação da medida.  

o O Conselho de Estado, órgão que atua como supremo tribunal de justiça administrativa e 
consultor jurídico do Executivo, acatou parcialmente hoje recurso apresentado por sindicatos 
da área médica, que demanda mais rigor em medidas de contenção. 

o Hoje, o Conselho Científico, criado para orientar as ações governamentais de combate à doença 
do COVID-19, reúne-se para avaliar a necessidade de prolongar o isolamento. É provável que o 
Conselho indique que as medidas de isolamento social devam ser prorrogadas por três semanas.  

o Em 21 mar. 2020, a polícia de Paris/FRA testou o uso de drones de vigilância com capacidade de 
voar a 150m de altura para fiscalizar o cumprimento da quarentena. A medida já está sendo 
aplicada em Nice.  

o Pelo menos uma dúzia de municípios franceses impôs toque de recolher para limitar o 
movimento de pessoas e conter a propagação. Nesses locais, os residentes não podem deixar 
suas residências entre 20h e 6h, dependendo do município.  

● Medidas médico-hospitalares 

o Em 20 mar. 2020, a ministra do Ensino Superior e da Pesquisa anunciou fundo de € 50 milhões 
para pesquisa sobre o COVID-19, o que se soma aos € 8 milhões já liberados para institutos de 
pesquisa. Os projetos prioritários são testes de confirmação, tratamento para doença e vacina. 

o Em 21 mar. 2020, o ministro da Saúde anunciou a encomenda de 250 milhões de unidades de 
testes que serão progressivamente entregues ao longo das próximas semanas.  

o O ministro da Saúde indicou nova estratégia de testagem, que pretende multiplicar a 
capacidade de realização de testes na população, possibilitando exames em todos os suspeitos 
de terem contraído o vírus. A medida deve ser aplicada assim que o confinamento for suspenso. 

o Em 21 mar. 2020, militares franceses iniciaram a instalação de hospital militar de campo em 
Mulhouse, leste da França, para ampliar a capacidade de atendimento aos infectados na região. 
A estrutura contará com cerca de quinze tendas, compostas por 30 leitos de terapia intensiva.  

● Medidas econômicas 

o Hoje, autoridades francesas anunciaram comitê de crise sobre o crédito para empresas, diante 
da deterioração dos termos de pagamento, uma vez que a epidemia está afetando severamente 
a atividade econômica do país. 

ITÁLIA 
● Medidas de contenção 

o Em 21 mar. 2020, o premiê, Giuseppe Conte, anunciou medidas de contenção mais severas para 
todo o país, permanecendo em funcionamento, entre hoje e 03 abr. 2020, apenas quatro 
setores essenciais: farmacêutico e sanitário, logístico e transporte, energia e agroindústria. O 
decreto estabelece lista de cerca de cem atividades permitidas no país. Ontem, foi anunciado o 
banimento nacional de viagens dentro do país. 

o Ontem, começaram a viger medidas de contenção mais restritivas na Lombardia até 15 abr. 
2020: proibição da prática esportiva e multa de até € 5 mil para reuniões em lugares públicos.   

● Medidas médico-hospitalares 

o Desde ontem, na Lombardia, os estabelecimentos hoteleiros deverão hospedar o efetivo 
médico deslocado de outras partes do país para apoiar o sistema de saúde local. Em Milão, os 
hotéis também estão sendo requisitados a acolher doentes com sintomas mais leves.  

o Hoje, a região de Vêneto passou a realizar testes em voluntários na rua, para conter a 
transmissão de pessoas assintomáticas, e iniciou campanha para que grupos mais vulneráveis à 
epidemia, como policiais, funcionários de supermercados, motoristas de ônibus e profissionais 
de saúde e idosos, se submetam aos exames.  
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ORIENTE MÉDIO 

 No Irã, os casos ativos registrados de COVID-19 se mantiveram estáveis em 20 e 21 mar. 2020 
(aproximadamente, 11.400), e autoridades do país afirmaram que o pico da epidemia estava sendo 
superado. Entretanto, em 22 e 23 mar. 2020, os casos ativos novamente aumentaram para 12.040 
e 12.861, respectivamente. É provável que os índices não se estabilizem nas próximas semanas, pois 
o país não tem adotado medidas de contenção severas nas áreas críticas, nem coibiu o intenso fluxo 
de iranianos no comércio e nas rodovias, no feriado do Ano Novo persa (20 mar. 2020). Após as 
compras relativas a esse feriado, em 22 mar. 2020, a província de Teerã ordenou o fechamento do 
comércio, exceto farmácias e lojas de conveniência.     

 O número de casos ativos em Israel também aumentou intensamente entre 18 e 23 mar. 2020, de 
427 para 1.200. O aumento, contudo, se deve parcialmente à realização crescente de testes e 
diagnósticos. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.268 testes foram realizados nas últimas 24 
horas, contra quantidade inferior a mil na semana passada. Desde 22 mar. 2020, a população deve 
permanecer em casa, podendo sair para comprar bens essenciais e para tratamento médico.  

 O desemprego em Israel quadruplicou nas últimas semanas e atingiu 16,75%, embora a estatística 
ainda não seja oficial. Israel apresenta déficit público de 4% do PIB e taxas de juros reduzidas; 
portanto são limitadas as capacidades de políticas expansionistas fiscal (aumento do gasto público) 
e monetária (redução dos juros) para combater os efeitos econômicos da epidemia. Protestos 
populares eclodiram contra o fechamento do Parlamento pelo presidente da Casa, aliado do 
primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu (ambos do Likud, direita). O fechamento foi justificado pela 
necessidade de conter o COVID-19 e pelas divergências entre Likud e Azul e Branco (centro) quanto 
à composição de comissão parlamentar de fiscalização das medidas governamentais de combate ao 
vírus. O Judiciário decidiu que o Parlamento deve ser reaberto hoje.  

 Os primeiros casos de contágio pelo COVID-19 foram registrados na Síria (um caso ativo) e na Faixa 
de Gaza (dois casos ativos), duas regiões socialmente vulneráveis. As crises humanitárias na Síria e 
na Faixa de Gaza advêm, respectivamente, da guerra civil e do conflito entre Hamas e Israel. As 
medidas de contenção, médico-hospitalares e econômicas nessas duas regiões estão limitadas pelos 
conflitos. O governo sírio não controla todo o território. A Faixa de Gaza está sob bloqueio terrestre, 
aéreo e marítimo imposto por Israel e pelo Egito desde 2007. 

 O número de casos ativos de COVID-19 na Jordânia é 112, com treze novos casos na semana 
passada. Todos os infectados recebem cuidados médicos, e 5050 pessoas estão em quarentena. O 
governo anunciou que o toque de recolher não será suspenso amanhã, como esperado.  

 A Turkish Airlines suspenderá quase todos os voos internacionais de 23 mar. a 17 abr. 2020. A 
companhia aérea manterá somente as rotas para Nova York, Washington, Hong Kong, Moscou e 
Addis Abeba. Ademais, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que suspenderão, por duas semanas, 
todos os voos de passageiros do Aeroporto Internacional de Dubai, um dos mais movimentados no 
mundo, inclusive, as conexões. A suspensão dessas rotas deve aumentar a demanda, nas repartições 
consulares do Brasil, para repatriar brasileiros.  
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ÁFRICA 

 A pandemia de COVID-19 deve impactar o ciclo eleitoral e a estabilidade política dos países da África. 
Até o final de 2020, estão previstos 22 pleitos, a nível nacional ou local, em dezesseis países. A 
maioria adota voto impresso e não tem previsão de voto por correio. Tanto campanhas eleitorais 
como a votação em si pressupõem reuniões com muitas pessoas. Entretanto, aglomerações de 
pessoas vêm sendo progressivamente proibidas na África para conter o COVID-19.  

 Visto que a África foi o último continente onde o COVID-19 chegou, é o que registra menos casos, e 
a maioria dos países africanos têm sistemas de saúde despreparados para lidar com essa ameaça 
epidemiológica, é provável que seja o continente onde a pandemia deve perdurar por mais tempo. 
É possível que a África se torne, no 2º semestre de 2020, o epicentro global da pandemia. Nesse 
contexto, é provável que, sob a justificativa de preservação da saúde pública, pleitos sejam adiados 
e manifestações populares sejam coibidas pelas forças de segurança.  

 No curto prazo, esse cenário deve favorecer a manutenção dos partidos governistas no poder. No 
entanto, no médio prazo, à medida que as consequências econômicas e sociais da pandemia sejam 
sentidas pela população, é possível que manifestações populares irrompam à despeito de restrições 
à formação de aglomerações. 

 Na Guiné, apesar de haver casos confirmados desde 14 mar. 2020 e da proximidade do país com 
Senegal e Burquina Faso, os maiores focos da pandemia na África Ocidental, o governo manteve a 
realização de eleição legislativa e referendo de reforma constitucional. O referendo foi objeto de 
intensa contestação pela oposição e pela sociedade civil. Desde outubro de 2019, há manifestações 
contra o referendo, pois permitiria ao presidente, Alpha Condé, ultrapassar o limite constitucional 
de reeleições. Internacionalmente, EUA, União Europeia e Comunidade Econômica dos Estados da 
África Ocidental instavam Condé a recuar, o que o fez adiar, no início de março, a votação. No 
entanto, o avanço da pandemia diminuiu a atenção internacional sobre a crise política na Guiné, de 
modo que Condé conseguiu levar adiante a votação. Apesar do boicote da oposição e de choques 
violentos entre manifestantes e forças de segurança, que deixaram ao menos trinta mortos e 
sessões eleitorais depredadas, o pleito ocorreu ontem. Estão previstos novos protestos para hoje. 

 Na Argélia, os protestos semanais pela mudança do regime não ocorreram pela primeira vez desde 
fevereiro de 2019. Seria a 57ª sexta-feira seguida de manifestações. Lideranças do movimento Hirak, 
que gerou a pressão popular responsável pela retirada de Abdelaziz Bouteflika da Presidência pelas 
Forças Armadas, em abril de 2019, pediram o cancelamento dos eventos. Em 19 mar. 2020, o 
governo proibiu todas as aglomerações e marchas. 

 Mesmo sem casos confirmados, a situação no Mali é tensa. A infraestrutura hospitalar é precária; a 
insurgência radical religiosa e étnica, que afeta o país desde 2012, dificulta a livre circulação de 
médicos; o alto índice de trabalho informal torna medidas de quarentena total deletérias para a 
renda nacional; e eleições parlamentares marcadas para 29 mar. 2020 devem gerar aglomerações. 

 O COVID-19 tem afetado a classe política de Burquina Faso. O país, atualmente o mais afetado pela 
insurgência islâmica radical no Sahel, tem o maior número de casos na região. Quatro ministros de 
Estado testaram positivo, assim como o embaixador dos EUA. Ademais, a primeira morte registrada 
no país foi de uma parlamentar. 

 

* * * 


