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SARS picou a economia global. O coronavírus é uma ameaça maior: Por The New 

Work Times 03/02/2020 06:06 - 

https://www.nytimes.com/2020/02/03/business/economy/SARS-coronavirus-

economic-impact-

china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“Retornando de um longo feriado pela primeira vez desde que a ameaça do 

coronavírus ficou clara, os investidores chineses enviaram ações da China para baixo 

em cerca de 9% na segunda-feira de manhã. Os mercados de ações em todo o mundo 

caíram nos últimos dias, com o senso de que uma crise de saúde pública pode se 

transformar em um choque econômico”. 

 

Coronavírus: China acusa EUA de causar pânico e 'espalhar o medo': Por BBC 

New 03/02/2020 08:25 - https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51353279 

“O governo chinês acusou os EUA de causar "pânico" em sua resposta ao surto mortal 

de coronavírus. Segue-se a decisão dos EUA de declarar uma emergência de saúde 

pública e negar entrada a estrangeiros que visitaram a China nas últimas duas 

semanas”. 
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Bolsas da China têm maior recuo desde 2015: Por G1 03/02/2020 07:24 - 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/03/bolsas-da-china-tem-maior-recuo-

desde-2015.ghtml 

 

“Com a reabertura do mercado financeiro na China após 10 dias fechado, já era 

esperado um derretimento nas ações; momento é de pânico nos mercados pela 

epidemia do novo coronavírus no gigante asiático. 

 

Coronavírus: governo diz que trará todos os brasileiros que quiserem sair de 

Wuhan, na China: Por G1 02/02/2020 17:40 - 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/02/coronavirus-brasil-trara-todos-os-

brasileiros-que-quiserem-sair-de-wuhan-na-china-diz-defesa.ghtml 

 

“A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo em que um grupo de 

brasileiros pede ajuda. Na mensagem, eles lembraram de operações feitas por outros 

países para retirar seus cidadãos da China. Além disso, comprometem-se a passar um 

período em quarentena após desembarcarem aqui”. 

 
Coronavírus: número de mortes na China passa de 360: Por G1 02/02/2020 19:39 

- https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/02/china-reporta-350-casos-

de-morte-por-coronavirus.ghtml 

 

“Subiu para 361 o número de mortes causadas pelo coronavírus na China. Neste 

domingo (2), foram confirmadas 56 novas vítimas na província de Hubei, epicentro 

da epidemia, e uma na cidade de Chongqing”. 

O coronavírus de Wuhan parece cada vez mais uma pandemia, diz os 

especialistas: Por The New Work Times 02/02/2020 - 

https://www.nytimes.com/2020/02/02/health/coronavirus-pandemic-

china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“O coronavírus Wuhan que se espalha da China agora provavelmente se tornará uma 

pandemia que circunda o mundo, de acordo com muitos dos principais especialistas 
em doenças infecciosas do mundo”. 
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