
 

 
 

 

Coronavírus: a Secretaria-Geral Ibero-
Americana expressa sua solidariedade e se 
coloca à inteira disposição dos países 
 

 
 

 
Madri (Espanha), terça-feira, 17 de março de 2020 - A Secretaria-Geral Ibero-
Americana (SEGIB), que acompanha de perto a evolução do coronavírus (COVID-19) 
na região ibero-americana, manifestou sua solidariedade com os países afetados pela 
pandemia, colocando-se à inteira disposição durante esta crise. 
 
A Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, expressou a esperança de 
que a situação melhore com as medidas adotadas, instando todos a agir com 
responsabilidade pessoal e coletiva ao seguir rigorosamente as instruções das 
autoridades da saúde. 
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Grynspan acrescentou: “Nas conversas realizadas com governos da região, nos 
colocamos à inteira disposição dos países para apoiar em absolutamente tudo que 
seja necessário. Nos solidarizamos com a população que sofre com a crise do 
coronavírus e expressamos nossa gratidão aos profissionais da saúde e a todos 
aqueles que estão ajudando a combater o vírus.” 
 
Seguindo o conselho das autoridades nacionais correspondentes, a sede da 
Secretaria-Geral Ibero-Americana em Madri e os escritórios sub-regionais em 
Montevidéu, Cidade do México e Lima encontram-se fechados. Todos os 
funcionários estão trabalhando remotamente para garantir o cumprimento dos 
nossos compromissos e o trabalho de preparação para a XXVII Cimeira Ibero-
Americana de Chefes de Estado e de Governo de Andorra 2020. 
 

MAIS INFORMAÇÃO: 

Max Seitz, Chefe de Imprensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

 
Siga a conversa nas redes: 

#LABICCR 
#SomosIberoAmérica 

 

    
 
 

A Secretaria-Geral Ibero-americana é o órgão permanente de apoio à Conferência de Chefes de Estado e de Governo na 
preparação das Cúpulas Ibero-americanas e encarregado de realizar os mandatos que se derivam das Cúpulas e Reuniões 
Ibero-americanas. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o fortalecimento da comunidade ibero-
americana, impulsionando a cooperação na educação, na coesão social, na inovação e na cultura nos países de fala hispana e 
portuguesa na América Latina e na Península Ibérica. 

 

Andorra - Argentina - Bolívia - Brasil - Colômbia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Equador - El 

Salvador - Espanha - Guatemala - Honduras - México - Nicarágua - Panamá - Paraguai - Peru - Portugal - Uruguai - Venezuela 

 

 

https://www.segib.org/pt-br/escritorio-subregional-de-segib-para-o-cono-sul/
https://www.segib.org/pt-br/escritorio-subregional-de-segib-no-mexico/
https://www.segib.org/pt-br/oficina-subregional-de-segib-para-los-paises-andinos/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
https://www.segib.org/pt-br/cumbres-iberoamericanas/a-caminho-da-xxvii-cimeira/
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

