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Governo fecha fronteira com Uruguai 

No dia 22 de março, o governo brasileiro fechou a fronteira com o Uruguai por 30 dias 

como medida contra a propagação do novo coronavírus, podendo ser prorrogada. A 

fronteira ao sul do país foi a última a ser fechada (Correio Braziliense – Brasil – 

23/03/2020). 

 

Após crise diplomática, Bolsonaro diz que reforçou amizade com China 

 

No dia 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o presidente da China, 

Xi Jinping, a fim de remediar a crise diplomática causada por declarações de um de 

seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Bolsonaro comentou a 

realização do telefonema em tom apaziguador, afirmando que ambos reiteraram laços 

de amizade e a ampliação da parceria comercial, além de trocar informações sobre a 

Covid-19 (Estado de S. Paulo – Política – 25/03/2020; Folha de S. Paulo – Mundo – 

25/03/2020). 

 

Em pronunciamento oficial, Bolsonaro questionou medidas para o combate à 

Covid-19 

 

No dia 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede 

nacional a respeito do combate à Covid-19. Bolsonaro questionou o fechamento das 

escolas, a proibição de transportes, o fechamento do comércio e o confinamento em 

massa. Ademais, o presidente responsabilizou a mídia por causar „‟histeria‟‟ ao noticiar 

a situação da epidemia na Itália. Por fim, o chefe do Executivo minimizou à situação de 

pandemia ao referir-se a si mesmo: „‟Pelo meu histórico de atleta, caso fosse 

contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou teria.‟‟ (Correio 

Braziliense – Política – 25/03/2020). 

 


