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Coronavírus: erros e incertezas
O pânico vai estar instalado com sérios re�exos nos mercados
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MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

O governo de Wuhan na China demorou a reconhecer a proporção da epidemia de coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde reconheceu que avaliou mal a extensão do problema.

Mais de 5 milhões de pessoas saíram da província quando a epidemia já estava em curso.

Considerando tais fatos será que apenas 81 pessoas teriam morrido infectados pelo vírus? Qual será o número real de infectados?

O fato é que o mundo vai viver semanas de muita incerteza sobre a real extensão da epidemia.

E, até lá, o pânico vai estar instalado com sérios re�exos nos mercados , no turismo e no comércio internacional.
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