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Horário: 08:40h 
Coronavírus: como é o plano do governo para retirar brasileiros de 
Wuhan: Por BBC News 05/02/2020 06:00 - 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51381394 

“Uma comitiva com dois aviões vai deixar o Brasil em direção à cidade de 
Wuhan, na China, nesta quarta-feira para buscar os brasileiros que estão na 
região de origem da epidemia do coronavírus. As duas aeronaves da Força 
Aérea Brasileira (FAB) deixarão a Base Aérea de Brasília às 12h, fazem escala 
em Fortaleza, Las Palmas (Espanha), Varsóvia (Polônia) e Urumqi (China) e 
devem chegar a Wuhan na sexta-feira (7). Serão repatriados todos os 
brasileiros que aceitarem retornar”. 
 
 

Número de mortos na China sobe e Hong Kong impõe quarentenas: Por 
The New Work Times 05/02/2020 08:15 - 
https://www.nytimes.com/2020/02/05/world/asia/coronavirus-
china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“O presidente Trump prometeu trabalhar com a China no surto, enquanto os 
navios de cruzeiro passam por um novo escrutínio depois que infecções são 
encontradas a bordo dois na Ásia. O número de mortos pelo surto de 
coronavírus que durou um mês continuou a subir na China, aumentando para 
490. Novos casos aumentaram em porcentagens de dois dígitos nos últimos 
11 dias, sem sinais de desaceleração”. 

Drones são usados pela polícia para alertar sobre o risco do novo 
coronavírus na China: Por G1 05/02/2020 06:00 - 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-51381394
https://www.nytimes.com/2020/02/05/world/asia/coronavirus-china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
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https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/05/drones-sao-usados-
pela-policia-para-alertar-sobre-o-risco-do-novo-coronavirus-na-china.ghtml 
 
“Vídeos mostram a polícia chinesa, por meio de drones equipados com spray e alto 

falantes, mandando pessoas usarem máscaras e voltarem às suas casas para se 

protegerem”. 

 
Coronavírus não deve tirar foco de doenças que já circulam no Brasil, 
alertam especialistas: Por BBC News Brasil 04/02/2020 - 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51373320 
 
"Estamos preocupados com o coronavírus porque é um vírus novo. Ninguém 
tem imunidade, então, a chance de ele infectar um número muito grande de 
pessoas é muito alta se ele se alastrar. Agora, temos outras doenças no Brasil 
com as quais temos que nos preocupar — e até mais. A cada ano, temos uma 
epidemia de dengue. Parece que nos acostumamos que várias pessoas vão 
ficar doentes e algumas delas, morrer e entrar nas estatísticas. E essas mortes 
são teoricamente evitáveis". 
 
Cruzeiro com mais de 3,7 mil pessoas em quarentena no Japão tem 10 
casos confirmados de coronavírus: Por G1 04/02/2020 21:37 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/04/cruzeiro-com-mais-
de-37-mil-pessoas-em-quarentena-no-japao-tem-10-casos-confirmados-de-
coronavirus.ghtml 
 
“Primeiro infectado no navio Diamond Princess é um homem de 80 anos, de 

Hong Kong, que foi de avião para a cidade de Yokohama em 20 de janeiro. 

Dez casos de coronavírus foram confirmados pelo Japão entre os passageiros de 

um navio de cruzeiro colocado em quarentena pelas autoridades desde terça-feira 

(4). Ao todo, 3,7 mil pessoas estão na embarcação”. 
 

Câmara aprova projeto com regras de quarentena e medidas para 
enfrentar coronavírus: Por G1 04/02/2020 21:26 - 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/04/camara-aprova-texto-base-
de-projeto-com-regras-de-quarentena-e-medidas-para-enfrentar-
coronavirus.ghtml 
“Proposta determina exames obrigatórios e autoriza restrição temporária de entrada 

e saída do país. Brasileiros na China serão levados para quarentena em Anápolis 

(GO)”. 
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Coronavírus: brasileiros na China devem chegar ao país no sábado e 
cumprir quarentena em Anápolis: Por G1 04/02/2020 18:16 - 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/04/coronavirus-brasileiros-na-china-

devem-chegar-ao-pais-no-sabado-e-cumprir-quarentena-em-anapolis.ghtml 

 

“Aviões presidenciais saem do Brasil nesta quarta; pelo menos 29 serão 

repatriados. Quem tiver sintomas de infecção será levado a hospital militar em 

Brasília; quarentena vai durar 18 dias. Eles serão repatriados em dois aviões 

reservas da frota presidencial, nos quais o presidente Jair Bolsonaro não costuma 

viajar. A quarentena será cumprida em Anápolis (GO), e quem apresentar qualquer 

sintoma da infecção será levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para 

avaliação médica”. 

 
 
Saúde e PGR debatem ações sobre o novo coronavírus: Por MS 04/02/2020 – 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46289-saude-e-pgr-

debatem-acoes-sobre-o-novo-coronavirus 

“O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu nesta terça-feira 

(4/2) com o procurador-geral da República, Augusto Aras, para apresentar as 

ações de monitoramento e de investigação da pasta sobre o novo 

coronavírus no Brasil. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde encaminhou 

ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que dispõe sobre medidas de 

quarentena para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do novo coronavírus”. 
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